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Top 10 cele mai citite cărți
din colecția Junior

Fetița căreia nu-i
plăcea numele său

de Elif Shafak

l Vârsta recomandată: 10+
l Traducere din limba turcă de
Sunia İliaz Acmambet
l Cu ilustrații de Zafer Okur

N�o cheamă nici Violeta, nici
Lăcrămioara, nici Camelia. Cât e ea
de inteligentă, de curajoasă și de
plină de imaginație, se împiedică
și se întristează mereu de un sin�
gur lucru: numele său, care nu�i
place nici în ruptul capului. Părin �
ții ei i�au dat un nume tare ciudat:
Sakız Sardunya, adică Mușcată
Curgătoare, o floare care n�are altă
treabă decât să atragă păsările co�
libri. Fetița nu are frați sau surori,
iar prietenii ei cei mai buni sunt
cărțile, singurele care nu râd de
numele ăsta curios. Numai că nici
ele, cărțile, nu�s prea fericite pe

lume: printre atâtea jocuri video și
desene animate de la televizor, co�
piii au uitat să mai asculte și să mai
inventeze povești, așa că tărâmul
lor fermecat e în primejdie. Muș �
cată Curgătoare e tare speriată:
doar n�o să fie ea singură în stare
să�l salveze, nu? 

„Era un glob pământesc ilu�
minat. Era mai mare decât o por�
tocală, mai mic decât un pepene
galben. Pe el se vedeau mările, râ �
urile, lacurile, munții și vulcanii.
Granițele țărilor fuseseră trasate
cu pietricele de diferite culori care
pâlpâiau. Când îl apucai exact de
la mijloc, adică de la linia Ecuato�
rului, se deschidea ca o cutie cu
capac. Dar înăuntru era gol. Dacă
însă te gândeai la greutatea lui, 
nu părea gol. Poate că avea un
compartiment ascuns. Și, oricât îl
zgân dăriși, nu�l găsise... În mo�
mentul acela s�a întâmplat ceva
ciudat. Pietricelele de pe glob au
început să pâlpâie. Sakız Sardu�
nya s�a dat speriată înapoi. Dar o
voce lăuntrică îi spunea că acel
obiect ciudat ascunde un secret.
Trebuia să�l descopere. Și�a luat
inima în dinți și a pus globul în
ghiozdan. După Cuore avea să
vină din nou altă dată. S�a îndrep�
tat spre ieșire. Exact în acel mo�
ment s�a auzit o voce...“ SDC

Momo
de Michael Ende

l Vârsta recomandată: 10+
l Traducere din limba germană 
de Yvette Davidescu
l Un basm�roman
l Cu ilustrațiile autorului

„Spune�mi… ce este de fapt timpul?“
La marginea unui oraș, printre rui�

nele unui vechi amfiteatru, își găsește
adăpost Momo, o fetiță cu un talent
neobișnuit, pe care îl folosește să�și ajute
prietenii: când copiii și oamenii mari
vorbesc cu ea, necazurile fug, certurile se
topesc, iar imaginația prinde aripi.

Dar într�o zi, pe nesimțite, o orga �
nizație fantomatică a unor terifianți
„domni cenușii“ preia controlul asupra
orașului, furându�le oamenilor timpul. 

Doar Momo are puterea să li se
opună, iar cu ajutorul maestrului Hora
și al ciudatei lui broaște�țestoase Casio�
peea călătorește dincolo de hotarele
timpului pentru a le descoperi secretele
întunecate. SDC

O vară cu Isidor
de Veronica D.

Niculescu
l Vârsta recomandată: 10+
l Ediție ilustrată

O fetiță de 13 ani din
București se hotărăște să�l
salveze pe condorul Isidor,
cel mai bătrân locatar de la
Zoo Băneasa, după ce vede
la televizor știrea despre
moartea cimpanzeului, ve�
teranul de până atunci al
grădinii. Dar ce te faci când
reușești să eliberezi o pasă �
re care nu mai știe să zboare?
Fetița aduce condorul aca �
să, unde îl ascunde o vreme,
și descoperă lucruri fasci�
nante despre el. Apoi cei doi
fug împreună la Sinaia. La munte, în locul care seamănă cu casa de de�
mult a condorului, ea speră să�l învețe să zboare din nou și să�l elibereze
cu adevărat, în timp ce legătura dintre ei devine tot mai puternică. O po�
veste despre prietenie, libertate și visuri. SDC

A murit Luchi... de Otilia Cazimir
l Ediție ilustrată

Avem cu toții cărți care ne�au marcat copilăria. Pentru cei mai
mulți dintre părinții de astăzi, A murit Luchi... e una dintre acestea.
Iar dacă unii nu au descoperit�o cu ani în urmă, acum au prilejul să
o citească și să se minuneze ca niște copii, alături de copiii lor. A
murit Luchi… este povestea
copilăriei unei fetițe aflate
în fața unui moment im�
portant din viața sa, înce�
perea școlii. Ea este eroina
unor întâmplări hazlii, dar
și emoționante, petrecute
în vechiul târg al Iașului,
dar care conturează acel
univers idilic propriu fie�
cărui copil. Dornică să
mear gă la școală, Luchi își
va da seama încă din prima
zi că lumea sa, plină de
„mistere și minunății“, este
pe cale să fie uitată, ea în �
săși transformându�se în �
tr�o elevă cuminte și ordo� 
nată, pe nume… Casian
Alexandra. SDC
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l Vârsta recomandată: 12+
l Traducere din limba engleză 
și note de Irina Iacob
l Cu ilustrații de Sarah Watts

Vânătorii de cărți este una din�
tre cele mai vândute cărți pentru
copii în anul 2015 și a fost finalistă la
numeroase premii.

Emily are 12 ani și s�a mutat de
câteva zile în San Francisco. Nu�i
pla ce nimic aici, cu o singură excep �
ție: e orașul idolului ei, Garrison
Griswold, un editor care a inventat
cel mai apreciat joc online pentru
șoarecii de bibliotecă. În Vânătorii
de cărți, căci acesta e numele jocului,
cărțile sunt răspândite prin toată
țara și pot fi găsite cu ajutorul unor
indicii care se adună într�un puzzle.
Dar Emily află că Griswold a fost ata�
cat și e în comă, iar nimeni nu știe
nimic despre superjocul pe care ur �
ma să�l lanseze. 

Împreună cu noul ei prieten,
James, Emily descoperă o carte foar �
te ciudată, plină de greșeli inten �
ționate. Toată lumea crede despre ea
că face parte din jocul lui Griswold și
că va conduce la un premiu foarte

valoros. Dar cei doi copii nu sunt sin�
gurii care încearcă să ajungă la pre�
miu; în competiție intră și niște tipi
răi și cruzi și astfel începe o cursă
contracronometru, în care miza jo�
cului nu este doar să dezlegi miste�
rul înaintea atacatorilor, ci mai ales
să rămâi în viață până la sfârșit. SDC

Eu și Mami-Zână
de Sophie Kinsella

l Vârsta reco�
mandată: 6+
l Traducere din
limba engleză
de Alexandra
Cozmolici
l Ilustrații de
Marta Kissi

Bună! Sunt
Ella Brook și lo�
cuiesc într�un oră�
șel care se chea �
mă Pădurea�cu�
cireșe. Am ochi
albaștri și părul
șaten închis. Cei
mai buni prieteni ai mei de la școală sunt Tom
și Lenka. Cel mai mare dușman al meu e Zoe. E
vecina și prietena mea nu�cea�mai�bună. Are o
față răutăcioasă chiar și atunci când zâmbește.
O să faceți cunoștință cu ei mai târziu. Iar ea e
Mami. Arată normal, ca orice altă mamă... dar nu
e. Asta pentru că se poate transforma în zână.
Tot ce trebuie să facă e să închidă ochii strâns,
să spună „Bezea!“ și... SPUUF! E Mami�Zână... SDC

Eu și Mami-Zână: 
Dorințe de unicorn
de Sophie Kinsella

l Vârsta recomandată: 6+
l Traducere din limba engleză 
de Alexandra Cozmolici

Bună! Sunt Ella Brook și am un secret
cum n�ați mai auzit. E despre mami...

Mami arată normal, la fel ca toate ma�
mele... dar nu e. De fapt, ea se transformă
în zână când ți�e lumea mai dragă. Și, când
o să fiu mare, mă fac și eu zână, ca ea. Știu
de pe�acum prima mea vrajă. O să fac să
apară primul meu unicorn.

Patru povești vrăjite despre Ella și fa�
milia ei, despre lecții de balet magic, zbu�
ratul la școală și... despre joacă. SDC

Copacul minciunilor
de Frances Hardinge

l Vârsta recomandată: 12+
l Traducere din limba engleză de Ioana Văcărescu

„Alege o minciună pe care ceilalți vor să o creadă…“
Faith Sunderly are paisprezece ani; e o fată curajoasă și in�

teligentă – prea inteligentă, poate, pentru vremea în care trăiește
ea, epoca victoriană, când femeile trebuie să fie sfioase, modeste
și… să nu�și pună nici o întrebare. 

Pe Faith, limitările o ne mulțumesc: în definitiv, visul ei se�
cret e să devină om de știință, iar animalul ei de companie nu e
un cățeluș pufos, ci un șarpe! Când întreaga familie se refugiază,
temporar, pe insula Vane, unde tatăl ei este angajat ca arheolog,
fata se trezește prinsă într�un vârtej de aventuri. După ce el

moare în circumstanțe stranii,
Faith își propune să descopere
ucigașul, fiind convinsă că este
vorba despre o crimă. Nu gre �
șește prea mult: căutările o
poartă pe urmele unui miste�
rios Copac al minciunilor și,
fără să stea prea mult pe gân�
duri, tânără începe investigația
căutându�și aliați printre lo�
cuitorii insulei. Însă ițele po �
veștii sunt mai încurcate decât
par și pericolul pândește la fie�
care pas, căci Faith nu e sin�
gura care încearcă să ajungă la
copacul magic. SDC

Eu și Mami-Zână. Zâna-în-
devenire de Sophie Kinsella
l Vârsta recomandată: 6+
l Traducere din limba engleză de Bianca Alecu
l Ilustrații de Marta Kissi

Bună! Sunt Ella Brook, iar familia mea are un
secret. Mami arată normal, la fel ca toate mamele...
dar nu e. De fapt, ea se poate transforma în zână.
Problema e că Mami încă nu se pricepe așa de bine
la vrăji, chiar dacă se străduiește din greu să ia
lecții de magie de la Zâna Fenella, pe canalul ei de
ZânoTube. Dar într�o zi o să�i iasă toate cum tre�
buie. Iar când o să fiu mare, o să devin și eu zână
ca ea. O să am aripi sclipitoare și propriul meu Ba�
ghetofon. Mami spune că mai am de așteptat până
atunci, așa că acum sunt Zână�în�devenire. SDC

Prințul din negură
de Carlos Ruiz Zafón

l Vârstă recomandată:
12+
l Traducere din limba
spaniolă de Alina Țiței

Europa anului 1943
e bântuită de spectrul
războiului, iar familia
Carver se hotărăște să
se instaleze într�un oră �
șel de pe coasta Atlanti�
cului. O pisică neagră și
un orologiu ce măsoară
timpul în mod bizar
sunt doar primele sem �
ne ale unei enigme care
se va adânci cu fiecare
clipă. Noua locuință as�
cunde un secret greu de imaginat. Lucruri stranii încep
să se petreacă, iar în aer pare că plutește încă spiritul lui
Jacob, fiul proprietarilor dinainte, despre care se crede
că a murit înecat. Cu ajutorul prietenului lor Roland,
Max și Alicia Carver încearcă să limpezească împrejură�
rile acestei morți misterioase. Statui fermecate, vise ciu�
date, apariții înfricoșătoare, o colecție de filme neo� 
biș nuite și un vapor misterios îi vor conduce pe tineri
către un personaj cu puteri supranaturale: Prințul din
negură, o creatură infernală, întoarsă din trecut pentru
a lichida o datorie mai veche. SDC

Vânătorii de cărți de Jennifer 
Chambliss Bertman

În perioada 29 mai-5 iunie 2020, titlurile 
din colecţia „Junior” și toate cărţile din portofoliul

Editurii Polirom vor putea fi achiziţionate cu o 
reducere de 40%, doar pe www.polirom.ro.
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Până vom vedea ce va fi după ce se
iese din starea de alertă, să vedem
ce s�a mai întâmplat cât am stat
sub blestemul pangolinului.

Sâmbătă, 23 mai
Se putea și mai rău. Putea să

ne prindă starea de urgență pe ca�
niculă, de ne prezenta Vela măsu�
rile autorităților în bikini de piele.

Vineri, 22 mai
Vela e atât de încremenit în

timp că nu ar trebui să ne mire
dacă apare în geaca de schimbaș
călare pe velociped, dacă pleacă în
cruciadă cu cavalerul Nelu Lupu
sau face o învârteală pe un cartuș
de Kent și un pachet de cafea, dacă
își trimite subsecretarul de stat să
lase sticla de lapte la rând în față
la alimentara, dacă duminică
dimineața suflă în jigler din
obișnuință, se drege cu un păhărel
de Tanita și apoi se relaxează „ci�
tind“ în diagonală „Infrac toarea

Mov“, cât zumzăie faxul cu noi 
directive.

Ce are nevoie românul pen�
tru a fi fericit? Un prost care să
muncească în locul lui, un prost
pe care să dea vina și un prost pe
care să�l pupe în fund.

Dacă se poate, domnul Bill,
după ce le controlați „mințile“ româ�
nilor cu cipul, să le scoateți din cap
bormașina, sănătate, domnul Bill.

Un popor de tribuni micuți:
nu bagi dumneata cip la mine în
corp, Bill Gates nenorocit!

Mihai din Liceenii către Dana
din Liceenii: „Dana, aș vrea să�ți
dăruiesc și eu covid. E un covid spe �
cial, i�a aparținut mamei mele“.

Dacă mai apuca Tribunul vremu�
rile astea sărea ca un nebun la gâtul
paznicului de la Mega, urlând la el:
„Nu îl termoscanezi dumneata pe
Vadim, paznic nenorocit! Nu faci
dumneata ordine la mine în termo�
metru! Paznicu’ escrocu’�șomâldocu’“.

Voi vă dați seama că dacă ne

mai păstorea Vasilica�Viorica acum
trebuia să silabisească de pe foi
ghidușul cuvânt „termoscanare“?

Eram frumoși și liberi și nu
știam. Acum suntem grăsuți și
cap tivi și o mai și știm.

Doamne, când o să se termine
calvarul? Ne mai perpelește mult
Bill Gates până ne vâră cipul ăla?
Și după ce ne cipează cu 5G�ul
vom prinde măcar bulgarii?

Martiriul acestei generații nu
se mai încheie. Supliciile eroilor
sunt fără seamăn: obligați să nu
se mai adune gloată, acum bravii
români sunt și termoscanați la in�
trarea în prăvălii. Cinste nouă, în�
geri în halate și papuci de casă
plecați după pateu vegetal la Mega.

Trecem prea ușor noi, ca so�
cietate (mă rog), pe lângă știrea că
Viorel Vulpița Cataramă, Viorel
pe numele de turnător la Securi�
tate, tocmai ce l�a luat de duhov�
nic pe Teodosie Tomitanu, Mache
pe numele său de securist.

Joi, 21 mai
La cum a turnat azi Pimen

(omul 3,14 al BOR) cu îngerii parcă
văd că după ce se duce Petrov plouă
cu whisky și la Mache cu șpăgi.

Miercuri, 20 mai
Nici măcar ca turnător la Se�

curitate alde Teodosie Tomitanu
nu era prea reușit. Cum să ai,
totuși, numele de cod Mache?
Măcar dacă pe partea de externe
era Lache, dar așa... 

Îl învie turnătorul Mache pe
Hristos ca scenariștii pe Bobby
din Dallas, bravo.

Este în sfârșit timpul, prie�
teni, pentru un guvern tehnocrat
de videochatiști și videochatiste.
Să negocieze fetele noastre cu
Fondul Monetar Internațional, să
nu ne mai dea oculta cu împru�
mut, să ne dea așa, cu totul, să
inițiem programul primul botox
în toate județele țării, începând
desigur cu Galațiul, să fie bine, să

se vadă creșterea economică.
Nu e adevărat că românii fură

mai mult decât alte popoare, de
pildă bulgarii. Așa suntem noi, un
popor mai tactil, ne place să punem
mâna, dar asta nu înseamnă că...

Pierdere grea pentru organi �
zația BOR, dar și pentru securiștii de
interior și cei de exterior. A murit de
covid Pimen, purtătorul frumoase�
lor nume de cod Sidorovici și Petru.
Patria, desigur, recunoscătoare.
Dumnezeu să�i ierte.

Marți, 19 mai
E bine că sapienșii vigilenți se

fac scut în fața 5G (bravo, sa �
pienșii vigilenți). Dar e târziu, vă
spun, necazurile au intrat în lume
prin MS�DOS. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Jurnal din anii molimei (VII)

Nu se pot trage concluzii despre
inteligența noastră din calitatea
conversației noastre. Cel puțin 
așa sper.

Conversația e un tango în care
amândoi partenerii trebuie să știe
să ocupe spațiul cedat de celălalt.
Nu poți s�o faci nici prea agresiv,
nici prea domol. Conversația o fi,
prin definiție, superficială, dar e
mai reglementată ca procedurile
de adopție. Cum pe vreme de răz�
boi nu există conversație, așa că
victoriile și înfrângerile sunt ritu �
ale. Mai întâi particip eu la triumful
tău, apoi tu la al meu. E interzis să
confiști resursele pentru propria
ceremonie. (Cei care monopoli�
zează conversația îmi amintesc, fă �
ră să vreau, de mutanții egoiști care
fac să se ducă de râpă altruismul
biologic al comunității, cum zic

unele teorii evoluționiste.) 
Dar lucrurile nu sunt simple.

Încep să bănuiesc că îi admirăm pe
cei care vorbesc numai ei sau, în
orice caz, le oferim complicitatea
noastră. Cum să nu admiri pe ci�
neva cu atâta încredere în sine
încât să creadă că vorbele lui sunt
75% balsam pentru inimi? Și 25%
extract pur de comic? Și 1% apele
Nilului care se revarsă, regenerând
universul? Ca să nu mai zicem că,
la adăpostul pseudopodelor so�
nore ale guralivilor, timizii din în�
treaga lume răsuflă ușurați, gândin�
du�se la ale lor (adică la alți timizi,
aflați departe, poate în altă milon �
ga). Facem un efort real să�l între�
rupem pe mogulul logoreei? Nu.
Iar uneori nu facem acest efort din
răutate, pentru că abia așteptăm
să�i punem omului o etichetă infa�
mantă și ne�ar deranja dacă el ar

avea șansa să și�o dezlipească. Ca
să nu adunăm nici noi dispreț și ca
să nu�l lăsăm nici pe celălalt să ne
greșească nouă și altora, avem da�
toria să�l întrerupem. Nu ridicând
îngrozit două degete, ci interve�
nind apăsat cu o altă poveste. S�ar
putea să avem surpriza că celălalt
se regrupează. Eveniment demn de
a apărea pe prima pagină a ziarelor
de scandal: „Cutare se dovedește a
fi, de fapt, un INS REZONABIL“.

Adevărul e că pentru oricine
există o șansă de a străluci în con �
versație. Uneori nu ți se cere decât să
vorbești unui străin speriat. La spi�
tal, poate în avion. Nu are nici o
importanță ce zici, numai să se audă
vocea unui om. Cu cât spui pros�
tii mai mari, cu atât mai bine, ele 

destramă mai ușor frica. Mai ales nu
te apuca să aduci argumente că o să
fie bine – e nevoie doar de vocea ta
calmă, însorită, cel mai sigur indiciu
că nu te temi, și că deci nici celălalt
n�are motive să se teamă.

Unii strălucesc indiferent de
situație. Sunt cei care au reușit să
scape teferi din nenumărații ani de
școală scrisă, menită să ne vindece
de darul vorbirii. Sunt cei pentru
care părinții au făcut lucrul cel mai
greu: au stat de vorbă cu ei. Apoi 

i�au luat cu ei prin străini și au stat
de vorbă cu ei și cu străinii. Acești
copii sunt mai târziu cei care ies
basma curată din orice dialog. Cei
care găsesc cuvinte neutre de
schimbat cu foștii socrii, când tre�
buie să�i mai întâlnească o dată.
Sunt cei care vorbesc mai multe
limbi – a omului de la banda de
ambalare și etichetare, a polițis �
tului care ți�a cerut să te legitimezi,
a filosofului care a făcut același
lucru. Cei care știu să facă șefului
complimente ambigue, neanga�
jante; sau, invers, ajung însuși șeful
care îți explică atât de convingător
de ce nu�ți poate plăti orele supli�
mentare încât pleci fericit că nu
trebuie să�l urăști. Cei care, când
vorbeam cu câte un mare profesor
pe care îl admiram și dorința de a
spune ceva erudit și memorabil mă
paraliza, știau să�i povestească de �
spre dezinsecția din cămin, iar pro�
fesorul râdea binedispus. Cei care,
indiferent de cât de înaltă e poziția
și calificarea lor, știu că pot oricând
primi lecții de conversație de la
câte un tovarăș de drum sau de
așteptare. În cel mai rău caz, șansa
de a�și îmbunătăți nu tiradele, ci
tăcerile. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe

www.suplimentuldecultura.ro

Arta și meseria
conversației

Sophie și Erika Taeuber, 
Costume indiene hopi



E duminică după�amiaza, am
mâncat de prânz și simt nevoia
să stau puțin liniștit, să citesc
ceva – poate c�o să reușesc. 

Nu proză, calculez eu repede, n�aș
apuca nici să intru în atmosferă,
mi�aduc aminte că mi�a luat o
lună să citesc o carte de proză
scurtă – altfel foarte reușită, Frica
de umbra mea. Am citit�o pe fu�
rate, încuiat în baie, în vreo două�
zeci de reprize, întrerupt adesea
de bătăi disperate în ușă: „Tati,
tati, tatiiii! Haiiiii!“.

Deci nu proză. Poezie, măcar
câteva poeme. Ceva care îmi pla ce.
Iau cartea și mă las precaut pe cana�
pea. Copiii sunt în camera alăturată,
îi aud cum se joacă unul cu altul,
discută grav și din când în când poc�
nesc câte ceva. Deci e în regulă. 

„satin / dis�de�dimineață 
pornim după satin / vara trecută
căutam“

— Tati, tatiii!
„căutam cu frate�miu glet ba�

toglet“

— Taaaatiiiii!!!
„glet batoglet ipsos“
— Taatiii! Malina m�a volit!
— M�a lovit! strig eu didactic.
— M�a lovit! se aude vocea un

pic rușinată a lui Ștefan.
„Lovește�o și tu pe ea“, îmi vi �

ne să zic, dar nu�i didactic.
— Măi, nu vă mai loviți! Juc a �

ți�vă frumos! mă rățoiesc eu, cu mâ �
na între foile cărții, gândindu�mă
că mai clișeistic de�atât nu pu�
team s�o spun.

Știu, încă nu�i nimic grav. Tac
și ascult cu umerii strânși. Alina e
plecată pentru vreo oră la cumpă�
rături, sunt pe cont propriu. Din�
colo tropăitul moale se reia.

„ipsos / la berea de după /
m�a întrebat dacă nu�mi pare“

— Tati! Taatiii!
Tac cu lașitate, nu�s aici, nu

aud.
„dacă nu�mi pare rău c�am

vân dut apartamentul / după 
douăzeci de ani“

— Taatiii! A făcut pe tine!
strigă Ștefan disperat.

— „Pe mine“! precizez eu și las
cartea deoparte.

— Pe tine! insistă Ștefan. A
făcut pe tine!

Între timp m�am ridicat deja
și mă duc în camera alăturată.
Nimic grav: a scăpat câțiva stropi
în chiloți înainte să se hotărască
să se pună pe oliță. Așa face el: e
omul – mă rog, băiețelul – ulti�
mului moment, așteaptă până nu
mai are încotro. Îi schimb chiloții,
golesc olița, o spăl, dau să mă în�
torc în cameră, la carte.

— Tati, tati, vreau să pictez!
sare Marina.

Bun, oftez în gând, asta�i ceva
pașnic:măcar o jumătate de oră o
să stea cu foaia și acuarelele în
față. Îi întind o foaie, îi aduc pen�
sula, acuarelele, păhărelul cu apă...

— Și eu vreau să pictez! sare
Ștefan. Tati, tati, taaatiii!

— Da, da, și tu! scap eu pe un
ton exasperat și mă corectez ime�
diat: Sigur, băiețele, imediat.

Îi aduc și lui pensula, acuare�
lele, păhărelul cu apă. Marina mă

prinde de mânecă și îmi întinde
ferm foaia:

— Desenezi!
Mi�o întinde și Ștefan.
— Ce să desenez?
— Un bloc, zice ea.
— Un bloc, zice și Ștefan.

Maaree.
— Cu ferestre, precizează Ma�

rina.
Desenez două blocuri chinui �

te, cu ferestre strâmbe, în care n�ar
locui nici o familie de șobolani, și
le las foile pe masă. Mă furișez din
cameră și mă întorc la carte.

„satin / dis�de�dimineață por�
nim după satin / vara trecută cău�
tam cu frate�miu glet batoglet“

— Taatiii! aud vocea dispe�
rată a Marinei. Taati, vino, vino,
vinooo!

„ipsos / la berea“
— Da, Marina, zic tare și mă

ridic, cu cartea în mână, căci știu
ce urmează.

— Tati, vino, vreau să pictez
cu tine!

— Pictează singură, drago!

strig, dar deja mă îndrept spre ca�
mera lor.

— Vreau să pictez cu tineee!
În drum spre ei, pun cartea

înapoi în raft. Săracii merg mâine
iar la grădiniță – cine știe cât mai
apuc să stau cu ei. Las’ c�o să ci�
tesc diseară, după ce se culcă.
Ajung la ei: Ștefan pictează sâr�
guincios, cu limba scoasă, strânsă
în colțul gurii de concentrare. Ma�
rina s�a cocoțat pe jumătate pe
masă. Când mă văd, lasă pensu�
lele amândoi.

— Tati, vreau citește! zice Marina.
Și eu vreau, mă gândesc scurt,

apoi iau o carte ilustrată cu povești.
— Nu aia! mi�o retează fetița.

Eu aleg. SDC

(din volumul Un drum cu Ceapă, în
curs de apariţie la Editura Polirom)
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Lectura de după-amiază

România va primi vreo 33 de mi�
liarde de euro din tortul de 750 de
miliarde propus de Comisia Euro�
peană pentru relansarea dome�
niilor grav afectate de pandemie. 

Pentru țara noastră 33 de mili arde
de euro este o sumă imensă. Aproa �
pe neașteptat cadoul. Înseamnă a
șasea parte din PIB. Iar dacă mai
punem la socoteală și fondurile eu�
ropene din următorul exercițiu fi�
nanciar, ajungem la un total de vreo
70 de miliarde. Dacă admitem că au�
tostrada Iași�Târgu Mureș (probabil
cea mai scumpă lucrare de acest tip
de la noi) costă vreo 6�7 miliarde de
euro, atunci ne dăm seama exact ce
înseamnă de fapt felia europeană
alocată României.

Ne�a pus Dumnezeu mâna în
cap? Da, pare că avem o șansă
unică pentru a ne dezvolta într�un
ritm fără precedent în ultimii 30
de ani. Pentru asta avem nevoie
însă de câteva lucruri.

Ar trebui să ne stabilim priori �
tățile pentru următorii cinci ani și
să nu ne abatem cu un milimetru

de la acest drum. Vrem să micșorăm
decalajele față de economiile din
vestul Europei? Nu cred că vreun po�
litician va spune nu. Păi atunci ar
trebui să investim inteligent suma
de 33 de miliarde de euro. Infras�
tructura rămâne prioritatea princi�
pală a momentului. Dacă în câțiva
ani punem la punct rețeaua de au�
tostrăzi, sunt șanse bune ca investi�
tori de calibru să nu se mai oprească
la Cluj, Oradea sau Ti mișoara, ci să
vină în Moldova sau în județele din
sudul țării. Asta înseamnă locuri de
muncă, bani mai mulți la buget, un
PIB mai mare. Adică bunăstare.

Vin banii. Mulți. O pleașcă pe
care nimeni n�o anticipa în urmă

cu jumătate de an. Iată că a fost
nevoie de un șoc mondial pentru
ca anchilozata Uniune Europeană
să se miște. Și să înțeleagă că așa
nu mai merge. Nici măcar scoru�
rile surprinzătoare ale partidelor
extremiste din ultimii ani n�au
mișcat lucrurile.

Probabil că dacă n�ar fi existat
pandemia, nici ajutorul financiar
uriaș de acum nu ar fi fost aprobat
vreodată de către Bruxelles.

Revenind la țara noastră, pare
că în sfârșit suntem în Europa cu
drepturi depline. Eram și până acum,
doar că unii mai cârcotași din fire
vindeau gogoși la intern că România
este contribuitor net la Uniunea Eu�
ropeană și că în realitate mai mult
dăm decât primim. Cu alte cuvinte,
degeaba sun tem în UE, dacă nu pri�
mim fonduri cu nemiluita. 

Bani au existat și până acum.
Doar că n�am știut să�i atragem și
nici să�i cheltuim inteligent. Sunt
destule proiecte europene anche�
tate la DNA, ceea ce arată că prin
județe unii au crezut că sunt banii
lor de buzunar. Alte proiecte au
fost doar bifate, fără a oferi cine
știe ce utilitate comunității.

Am ratat oportunități și pen�
tru că guvernele noastre de până
acum n�au gândit pe termen lung,
scopul fiind doar să treacă de ho �
pul alegerilor care urmau să vină.
De asta nu avem autostrăzi sau
căi ferate, pentru că n�am avut
nici strategii clare, nici politicieni
care să ia taurul de coarne.

33 de miliarde de euro este o
sumă colosală pentru o țară ca Ro�
mânia. Dar întrebarea rămâne:
vom fi în stare să cheltuim acești
bani, dar să și vedem în urmă ceva?

Dacă privim retrospectiv, nu
prea avem motive de optimism.
Ba legislația nu e suficient de per�
misivă, ba există birocrați prin

ministere care pun tot felul de
piedici, ba există politicieni hul�
pavi sau fără viziune. Plus chin�
gile UE care acordă finanțări doar
pentru anumite domenii și cu
condiții draconice.

Poate că pandemia de COVID�19
va reprezenta începutul trezirii pen �
tru noi toți. Am mers din iner ție vreme
de 30 de ani, am improvizat, am tăcut
și acceptat prea multe. Ne�am amăgit
și mințit, crezând că rotițele se învârt
de la sine. Ne�am pierdut în ceața
tranziției eterne, fără perspective clare
și, mai grav, fără speranță.

Au mai fost momente istorice
pentru România. Le�am cam ratat
pe toate, din aceeași cauză:politi�
cieni slabi și mincinoși, dar și o
societate care nu știe ce vrea.

2020 poate fi anul începutului
schimbării profunde în România.
Paradoxal, a trebuit să vină covi�
dul pentru a ne trezi și a spera. 

În mod normal, avem nevoie de
alegeri cât de repede posibil pentru
a tura motoarele și a porni în trombă.
Un guvern legitim ar trebui să scrie
proiectul de țară, să�l prezinte pu�
blic, apoi să�l îndeplinească punct
cu punct. Europa îți dă, dar nu�ți
bagă în traistă. Dacă pierdem și tre�
nul ăsta, nu știu dacă următorul va
mai trece prin gara noastră. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Probabil că dacă n-ar fi existat pandemia,
nici ajutorul financiar uriaș de acum nu ar fi
fost aprobat vreodată de către Bruxelles.

Trenul, traista și Europa



Crede că muzica ne poate salva
viața, îi lipsește scena, singurul loc
în care arta sunetelor devine voce
reală. Vlad Stănculeasa așteaptă
cu nerăbdare reluarea activității
din 15 iunie și speră să�și continue
proiectul creat alături de soția sa
pe o insula pustie, o academie de
interpretare cu cursuri indivi�
duale, muzică de cameră și feno�
menologie muzicală, cu rădăcini
în arta lui Celibidache. 

România e în stare de alertă,
epidemiologic vorbind, dar pen-
tru muzicieni asta înseamnă tot
un fel de carantină, pentru că
sălile de concert sunt închise
publicului. Cum ți-ai petrecut
izolarea, Vlad, și cum ești acum,
post-criză ?

E adevărat, noi muzicienii suntem
încă izolați, izolați de publicul
nostru, de colegii noștri, de sălile
noastre de concert. Pandemia am
petrecut�o în Italia, pe insula
Maggiore a lacului Trasimeno, un
petic de pământ cu 12 rezidenți, o
singură stradă, mulți măslini și
multe alte spectacole ale naturii
care au făcut șederea aceasta ne �
așteptată una plină de activități
rurale, filosofice și, bineînțeles,
culturale. Apusurile observate de
pe malul lacului rămân momen�
tul forte al zilei, moment de plecă�
ciune, umilință și recunoștință:
sunt extrem de norocos de a fi
putut fi adăpostit aici, alături de
soția mea, cea care mi�a prezentat

pentru prima oară insula Mag�
giore și care mi�a schimbat viața
pentru totdeauna.

Cum crezi că gestionează
autoritățile spaniole posibilita-
tea revenirii la o viață de specta-
col cât de cât normală și ce 
înseamnă pentru tine această
stare, paradoxală unui muzi-
cian, pentru care cea mai impor-
tantă parte a jobului de fiecare
zi înseamnă contactul cu publi-
cul în actul viu de redarea a fe-
nomenului muzical? 

Mă bucur că pui această întrebare.
Suntem într�un cerc vicios aici, pe
de o parte urgența sanitară ne�a
rupt brusc de publicul nostru și ni�
meni nu cred că a știut clar în ce fel
să reacționeze. Dintr�o dată, contac�
tul viu pe care un muzician serios îl
caută cu publicul său a dispărut
pentru o perioadă indeterminată.
Pe de altă parte, necesitatea de a ră�
mâne în contact via internet și so�
cial media există cu adevărat și este
absolut de înțeles, dar această lume
pixelată, fără vibrații reale ale sune�
tului, este totuși departe de a oferi
experiența completă a unui concert
cântat și ascultat live într�o sală de
concert. Oricum, paradoxul și șahul
mat în care ne�am trezit de la o zi la
alta sper să fie o situație trecătoare.

O știre cu tine surprins în
repetiție de o echipă a televiziu-
nii TGR Rai Italia a devenit viral
pe rețelele de socializare în Italia,
acolo unde muzicienii au avut

parte de multă recu noștință în
această criză fără precedent
care a închis lumea în case. 
Cât de mult contează muzica în
carantină, pentru melomani, 
dar și pentru cei care fac ca ea 

să trăiască? 

Bineînțeles, ca întotdeauna, mu�
zica ne salvează viața. E imposibil
de imaginat cum ar fi fost caran�
tina dacă omul nu ar fi putut as�
culta muzică. Dar aș vrea să con�
 tinui discursul de la întrebarea
precedentă și aș menționa că pro�
babil politicienii, poate și câțiva
muzicieni, își imaginează un con�
cert pe o scenă cu public live ca
fiind un plus, poate un lux pe care
noi, oamenii, am putea sau nu să
ni�l permitem. Prezența butonu�
lui „play“ în viețile noastre trebuie
să reprezinte acel plus (și slavă
Domnului că majoritatea dintre
noi avem acces la un aparat au �
dio), dar nu se poate transforma
în baza a tot ceea ce reprezintă
arta scenică interpretativă. Tot ce
facem online va reprezenta întot�
deauna o copie a realității, ca o fo�
tografie făcută unui tablou într�o
expoziție, în fine, o versiune limi�
tată a adevărului, care desigur că
ajută spiritul într�o oarecare măsură,
dar care nu dă voce vie mesajului

esențial al actului creativ. Sper ca
această criză să întărească în noi
necesitatea de a comunica unul
cu altul, față în față, și să nu aducă
și mai multă separare între ascul�
tător și interpret.

Când vei începe repetițiile cu
Orquestra Simfònica de Barce-
lona i Nacional de Catalunya, al
cărei concertmaestru ești, și ce
planuri discografice ai anul
acesta, unul în care totul a fost
anulat/ reprogramat, după acel
superb Live at Zentrum Paul Klee,
Bern cu prietenii tăi din Tharice
Virtuosi apărut în ianuarie?

Avem confirmată reînceperea ac �
tivității pe data de 15 iunie, deși
stagiunea în curs este anulată.
Vom lucra la un repertoriu ce ne�
cesită un aparat orchestral redus,
vom face înregistrări pentru tele�
viziunea catalană și vom trans�
mite pe internet concertele pre �
gătite. Sunt destul de entuziasmat
pentru această ocazie de a lucra
de multe ori fără dirijor și într�o
formulă redusă. Avem ocazia uni �
că de a ne concentra pe anumite
detalii tehnice de cântat în ansam�
blu, detalii pe care în mod normal
nu avem timpul și condițiile nece�
sare pentru a le dezbate. Planuri
pentru o noua înregistrare nu am
deocamdată, rămâne de văzut ce
proiecte noi se ivesc și dacă ele re�
prezintă o ocazie pentru a trans�
mite un mesaj anume.

Ce se întâmplă cu ediția de anul
acesta a Accademia Isola Classi-
ca, un proiect în care ai investit
enorm sufletește, și nu numai,
alături de soția ta, un eveniment
care trebuie să se întâmple în
luna august?

Cea de�a treia ediție a Accademia
Isola Classica este planificată în tre
31 august și 6 septembrie. Pande�
mia ne�a făcut să prelungim pe�
rioada de înscriere pentru stu denți,
dat fiind că lucrurile sunt încă ne�
clare la nivel logistic și nu numai,
dar suntem încrezători că vom avea
o ediție plină de succes, mai ales

pentru faptul că avem o setare res�
trânsă și un număr limitat de stu �
denți. Dacă va fi cazul (sperăm că
nu), vom ține concertele cu public
redus sau chiar fără public, având
posibilitatea de a transmite live
toate evenimentele din cadrul aca�
demiei pe internet și/ sau live stream
în piața principală a insulei Mag�
giore, acolo un de cursul are loc.
Facem un mare efort pentru a men �
ține continuitatea proiectului, de �
spre care cred cu adevărat că poate
fi o sursă de inspirație reală pentru
orice tânăr instrumentist. 

De ce ți-e cel mai dor din viața
pre-pandemie? Ce ți-ar plăcea
să cânți acum live pe o scenă, 
cu public în sală, solo sau cu 
orchestră, la Ateneul Român 
sau oriunde în lume? 

Mi�e dor de public foarte mult, de
lupta interioară pe care o duc de
fiecare dată când pășesc pe scenă,
mai ales în ipostaza de solist. Este
greu de descris emoția pe care o
simt atunci când necesitatea de a
transmite felul în care este articu�
lată o piesă muzicală reușește să
răzbată în lupta cu frica scenică.
Când complicitatea dintre inter�
pret, ascultător și piesa muzicală
încetează a fi o chestiune de ale�
gere individuală și se transformă
mai degrabă într�un dat, o cale
unică pe care cu toții pășim, atunci
suntem cu adevărat împreună,
atunci se întâmplă muzica.

Ultima mea apariție pe scenă
ca solist a fost alături de Orches�
tra Națională Radio, ansamblu pe
care l�am găsit plin de energie, de
entuziasm și pe care aș vrea să îl
felicit cu această ocazie. Sper ca
publicul românesc să dea năvală
în sălile de concert odată ce poves�
tea acestui virus va fi de domeniul
trecutului și că va continua să cau �
te contactul cu vibrația vie a unui
instrument muzical, aici și acum.
Ne vom revedea curând, mai pu�
ternici ca niciodată, împreună în
serviciul culturii și al moștenirii
oamenilor mari, către libertatea la
care aspirăm cu toții. SDC
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MUZICIENI ÎN STARE DE ALERTĂ: INTERVIU CU VLAD STĂNCULEASA, VIOLONIST

„Sper ca această criză să
întărească în noi necesitatea
de a comunica unul cu altul“

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO. 
RUBRICA DE CLASICĂ
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Cea mai cunoscută concentrare
de teatre din Europa este West
End Theatre District din Londra.
Perimetrul este delimitat în geo�
grafia urbei de The Strand la
sud, Oxford Street la nord, Re�
gent Street la vest și Kings Way
la est. Singurul concurent la
nivel mondial e Broadway�ul,
peste ocean, însă statisticile eco�
nomice indică fără echivoc că
West End deține supremația în
materie de teatru comercial în
întreaga zonă anglofonă. 

Plasat foarte central, alături de
numeroase atracții turistice și
companii de business, districtul
reunește unele dintre cele mai
populare așezăminte teatrale, ga�
lerii de artă, muzee, cinematografe,
cluburi, baruri și restaurante.
Abundența turistică este impre�
sionantă. 

Theaterland/ Tărâmul tea�
tral include 39 de teatre, toate ce�
lebre măcar printr�un element
istoric. Drury Lane e cel mai vechi,
funcționează din mai 1663. Savoy
e primul iluminat cu electricitate,
din 1881. Apollo are 2.384 de lo�
curi, e cel mai mare. În inventar li
se adaugă Dominion, Adeplhy,
Ambassadors, Cambridge Thea�
tre, Harold Pinter Theatre, Giel�
gud Theatre, Her Majesty’s Thea tre,
Lyceum Theatre, Piccadilly Thea�
tre și altele, asaltate nu numai de
britanici, ci și de cohortele de vizi�
tatori de diverse nații ai metropo�
lei de pe Tamisa. Densitatea ofer� 
tei este extraordinară și totuși,
seară de seară, spectacolele sunt
sold out cu multă vreme înainte. 

Aici teatrul este o afacere, iar
urmărirea mecanismelor interne
devine interesantă. Totul este privat,

cu acționariat în unele cazuri bri�
tanic, alteori străin. Nimax Thea�
tre Group, de exemplu, apar ține
producătorilor teatrali Lounica
Maureen Patricia „Nica“ Burns și
Max Weitzenhoffer. Cei doi de țin
șase dintre teatrele din West End:
Palace, Lyric, Apollo, Garrick,
Vaudeville și Duchess. Un alt pro�
prietar redutabil este Really Use�
ful Group Ltd. (RUG), o companie
transnațională fondată în 1977 de
Andrew Lloyd Webber, compozi�
torul. Nederlander Organisation
în prezent are capital american și
se numește așa încă de la început
(1912) după fondatorul ei, David
Nederlander. Patrimoniul său
cuprinde săli de tea tru în New
York, Detroit, Chicago și Londra
(trei la număr). În West End tea�
trul e business.

CE CONDUCE LA 
O ASEMENEA REUȘITĂ

Antreprenoriat teatral la scară
globală face Ambassador Theatre
Group (ATG). Compania are baza
în Regatul Unit al Marii Britanii și
Irlandei de Nord, dar și�a extins
administrarea culturală la Lon�
dra, New York (SUA), Sydney (Au �
stralia), Mannheim și Köln (Ger� 
mania). Ca obiect de activitate,
compania s�a orientat spre acti vități

înrudite ce țin de posesia și mana�
gerierea unor săli, produc ție de
spectacole, operațiuni de ticket �
ing și marketing. Firma este pro�
prietara a 46 de spații pe glob și
este considerată, după cifra de
afaceri, lider mondial în ticketing
teatral. 

ATG este și una dintre cele
mai active companii ca producă�
tor teatral la nivel internațional,
cu spectacole coproduse în UK,
New York, în alte locuri din Ame�
rica de Nord, Europa, Asia și Aus�
tralia. E o afacere de familie dez� 
voltată de cuplul Sir Howard Pan�
ter și Rosemary Squire. Amândoi
s�au aflat pe lista de o sută cele
mai proeminente personalități
din domeniul teatral în Regatul
Unit, nelipsind din top nici un se �
zon în intervalul 2010�2016. 

Ca să deslușim un posibil tra�
seu profesional care conduce la o
asemenea reușită, să vedem pe
scurt parcursul lui Squire. E
licențiată în Litere la Southamp �
ton (spaniolă și franceză), a pre�
dat engleză la Barcelona, apoi a
studiat în Statele Unite, la presti�
gioasa Brown University. Legătu�
rile cu teatrul au început în 1980,
când a avut primul job în Thea�
treland. A făcut administrație tea�
trală, s�a afirmat și a ajuns mana�
 ger general. A reușit să cumpere
acțiuni alături de alți coacționari
la Duke of York Theatre și i�a fost
încredințat contractul de mana�
gement la Ambassador Theatre.
Cariera ei a fost foarte dinamică,
sărim peste multe detalii, dar
calitățile antreprenoriale, viziu�
nea, curajul, asumarea riscurilor,
dinamica au dus�o în poziția de
director executiv la Ambassador
Theatre Group. 

LUCRURILE PAR 
FOARTE SIMPLE

Un alt caz interesant de analizat
sumar este Delfont Mackintosh
Theatres, care are în posesie opt
săli de teatru pe raza West End. Sir
Cameron Anthony Mackintosh a
pus bazele companiei în 1991, îm�
preună cu impresarul Bernard
Delfont. Între timp, afacerea lor a
devenit prosperă și renumită pen�
tru implicarea în multe producții
iconice ale ultimelor decenii: Les
Misérables, The Phantom of the
Opera, Mary Poppins, Oliver!, Miss
Saigon, Cats.

Regina l�a înnobilat pe Mac�
kintosh în 1996 pentru serviciile
din sfera teatrului muzical, iar
numele său n�a lipsit niciodată
din clasamentele de gen brita�
nice. Pe site�ul companiei poate fi
studiată întreaga istorie, alături

de statement�ul care are în vedere
cele două componente esențiale
ale artei spectacolului: artiștii și
publicul. Ceea ce a făcut Delfont
Mackintosh Theatres în aceste
trei decade de activitate neîntre�
ruptă a fost să se „dedice în mod
semnificativ din punct de vedere
financiar să menținem teatrele
noastre la cele mai înalte stan�
darde posibile, pentru a oferi pu�
blicului și artiștilor o experiență
teatrală memorabilă“. 

Privite din această perspec�
tivă, lucrurile par foarte simple. Nu
sunt, succesul nu vine peste noapte
și nici nu cade din cer. Dar afacerile
teatrale pot fi construite cu price�
pere, tenacitate, îndrăzneală și
bani. Rostul antreprenorilor cultu�
rali este să faciliteze conexiunea
dintre spectatori și creatori printr�o
intermediere care înseamnă finan �
țare și promovare. SDC
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OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Theatreland – Tărâmul teatral

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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INTERVIU CU SCRIITORUL DRAGO JANČAR

„În centrul romanelor
mele stau întotdeauna
relațiile dintre oameni“
Deși a fost pus în față în față cu problemele statului în
repetate rânduri, a fost închis în Iugoslavia comunistă
pentru „neascultare jurnalistică“ și a purtat cu el zi de
zi amintirile dintr-o copilărie în care tatăl, susținător
al partizanilor sloveni, s-a întors acasă dintr-un lagăr
de concentrare, scriitorul sloven Drago Jančar și-a
păstrat constantă curiozitatea și speranța în puterea
binelui și a relațiilor dintre oameni. Iubirea, pasiunea,

trădarea sau gelozia – toate fac parte din lucrurile pe
care alege să le plaseze în mijlocul romanelor sale,
construind în jurul lor contexte istorice pe care le
poate descrie perfect, folosindu-se de propriile 
amintiri. Singura sa carte tradusă în limba română, 
Azi-noapte am văzut-o, a fost publicată în Slovenia în
anul 2010 și i-a adus autorului a treia oară Premiul
Kresnik pentru proză în anul următor. 

ARYNA CREANGĂ 

Tatăl dumneavoastră s-a alătu-
rat partizanilor sloveni în timpul
celui de-al Doilea Război Mon-
dial. Ce amintiri aveți legate de
el, în perioada aceea?

Tatăl meu a fost chiar într�un la �
găr de concentrare. Nu fusese
chiar alături de partizani, dar era
într�un grup de susținere a lor și
de aceea l�au trimis acolo și a de�
venit prizonier. Copilăria mea a
fost foarte plină de astfel de po �
vești dure, legate de supra vie �
țuire. Lui, în mod special, nu îi
făcea plăcere deloc să vorbească
despre ce trăise, dar uneori, copil
fiind, știu că ascultam la ora patru
dimineața poveștile lor – ale lui și
prietenilor lui aflați în vizită –,
beau împreună și scoteau la
iveală tot felul de povești din răz�
boi. Le ascultam istorisirile și cân�
tecele, dar eram mai mult speriat,
nu�mi făcea plăcere să le aud.

Și dumneavoastră ați fost închis
în Iugoslavia pentru aproxima-
tiv trei luni. 

Ironia atunci a fost că am fost în�
chis chiar în închisoarea în care
tatăl meu a fost prizonier, înainte

să�l trimită în lagăr. Este vorba de �
spre o închisoare foarte veche, aus�
tro�ungară, din Maribor, foar te
bine cunoscută pentru prizoniera�
tul politic. Când am ajuns acolo, 
m�am gândit că istoria își bate joc de
mine; tatăl meu închis de Gestapo,
iar eu închis de sistemul comunist. 

Dar nu am stat mult acolo –
sentința mea a fost de un an, dar
după trei luni am fost iertat, deci

am stat doar o perioadă scurtă,
care a fost o experiență intere�
santă. Știu sigur că acolo am întâl�
nit tipologii de oameni pe care
n�am să le mai întâlnesc în toată
viața mea. Erau în mare parte de �
ținuți de drept comun. Nu erau
atât de mulți prizonieri politici ca
mine în Iugoslavia de atunci. 

După acele trei luni de închi�
soare, când am ieșit, problema 

a fost că nu am putut începe să
public rapid, pentru că eram un
autor foarte tânăr – și aceasta a
fost pedeapsa mai puternică pen�
tru mine, mai puternică chiar
decât închisoarea. Dar apoi, pas
cu pas, am început să public – am
scris primul meu roman mai am �
plu, care vorbește despre In chi �
ziție; un roman care includea cum� 
va și fragmente din experi ența

mea. A avut un succes imediat, a
fost tradus în multe limbi și am
revenit înapoi la viața mea nor�
mală cu ajutorul lui.

„MIE JURNALISMUL NU 
MI-A FĂCUT NICI UN RĂU“

Cum v-a ajutat jurnalismul, 
v-a făcut un scriitor mai bun?

Am fost jurnalist pentru trei ani și
îmi amintesc de anii aceștia cu
mare drag. A fost interesant pen�
tru mine să încerc și asta – mulți
spun că jurnalismul strică scrii�
tura, dar eu nu cred. Am cunoscut
mulți oameni, am fost implicat în
proiecte numeroase și am călătorit
în diverse țări – eram tânăr și cu�
rios și pentru mine a contat mult. 

Pe Gabriel García Márquez 
l�au criticat mulți pentru că era
jurnalist, dar el era mereu mândru
de asta și spunea că jurnalismul îl
face un scriitor mult mai bun.
Sunt de aceeași părere, mie jurna�
lismul nu mi�a făcut nici un rău. 

Când ați început să scrieți 
altceva, în afară de materiale
jurnalistice?

Chiar atunci, în timp ce practicam
meseria aceasta, încercam să le
fac pe amândouă. Am fost prima
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dată redactorul�șef al unei reviste
studențești – atunci am avut și
primul meu conflict cu autori tă �
țile. Era o publicație care aparți �
nea universității din Maribor, iar
eu am scris un editorial pe prima
pagină despre principiile plura�
lismului. Nu am avut însă vreo
idee ascunsă de a schimba siste�
mul sau de a deranja în vreun fel
partidul comunist. Ideea mea era
că ar trebui să avem puțin mai
mult oxigen, mai multă libertate,
eram doar idealist, căci așa fuse�
sem educat de acasă. Nu prea
știam pe atunci multe despre re �
voluție. Dar după textul acesta
mic, autoritățile au trimis câteva
pagini de nemulțumiri univer �
sității. Urmările au fost închide�
rea ziarului și demiterea întregii
redacții studențești. Cred totuși
că atunci am realizat la modul se�
rios că ceva era în neregulă cu so�
cietatea în care trăiam. 

Apoi am început să am mai
multe probleme. Dar mi se pare că
de atunci a trecut atât de mult
timp, încât nu port pică nimănui
și nu simt că sunt rănit încă în
vreun fel de lucrurile întâmplate.
Cred că mulți oameni cară după ei
întreaga viață experiențe asemă�
nătoare ca pe niște greutăți și
ajung să urască pe toată lumea din
cauza lor. Dacă te gândești doar la
lucrurile care ți s�au întâmplat ție,
o să trăiești doar cu ele toată viața
și nu e sănătos. Eu, prin scris, 
le�am dat uitării pe toate.

A fost scrisul un soi de 
eliberare?

Da, întotdeauna. Literatura a fost

cea care m�a ajutat să trăiesc. Când
eram în școala generală, litera�
tura era mereu un fel de înlocui�
tor pentru toate lucrurile neferi �
cite din viața mea. Acasă nu era
totul tocmai în regulă, date fiind
experiențele tatălui meu, nu eram
bun la sport sau la matematică –
dar când aveam de scris ceva,
știam că e ceva ce pot face bine.
După teste la diverse materii care
implicau creativitate, țin minte că
profesoara mergea în fața clasei și
spunea că astăzi vom citi ce a scris
Drago în lucrarea lui (râde). Și
cred că asta era bucuria mea, în�
locuirea lucrurilor la care aveam
mai puțin succes.

Și cum de ați ales totuși ca la
universitate să studiați Drept, 
și nu literatură?

S�a întâmplat, dar nu l�am practi�
cat niciodată. După ce am termi�
nat studiile, m�am angajat ca
jurnalist, m�am apucat de drama�
turgie, apoi m�am mutat în redac �
ția unei edituri și în cele din urmă
m�am apucat de scris. 

În Azi-noapte am văzut-o ați
pornit de la o poveste reală. Este
mai simplu să porniți de la ade-
văr sau să creați de la zero?

Cred că ține de tine – de cât de
puternic te poate prinde subiec�
tul, tema despre care scrii. În
cazul acesta, am citit într�o cro�
nică toată povestea – și într�un
mic capitol am văzut cum au tre�
cut în revistă că au fost lichidate
două persoane din greșeală pen�
tru că au crezut că erau colabora�
torii germanilor – lucru care s�a

dovedit neadevărat, deci ceea ce
se întâmplase era o tragedie. A
fost limpede mai târziu că nu co�
laboraseră cu nimeni. Fusese im�
plicată în poveste o femeie extra�
ordinară, puțin extravagantă, cu o
gândire extrem de liberă – și ime�
diat m�a prins. Așa că fix când am
citit despre ea, am avut în minte
chiar titlul poveștii: „Azi�noapte
am văzut�o“. Am decis atunci să
urmez firul romanului și l�am ter�
minat de scris extrem de repede,
în mai puțin de două luni.

În cazul ultimului roman,
care a avut mult succes în Germa�
nia, am inventat totul de la zero.
Dar acolo este experiența mea,
pentru că în toată copilăria am as�
cultat povești foarte dure despre
cel de�al Doilea Război Mondial.
Așa că am inserat o poveste de
dragoste în toată această atmos�
feră foarte familiară mie, con�
struită din amintirile mele. Deși
am practicat ambele metode, nu
aș putea spune care dintre ele
este mai simplă. 

„NU-MI PLACE ȘI NU VREAU
CA ROMANELE MELE SĂ
AJUNGĂ LA PUBLIC DREPT
ROMANE POLITICE“

La întâlnirea Scriitori în centru
petrecută la Casa FILIT ați spus
că dumneavoastră nu scrieți ro-
mane politice și că oamenii ar
trebui să descopere numai 

povestea, ignorând partea poli-
tică a cărții. Cum este posibilă
divizarea aceasta a lor?

Nu putem trăi fără politică. Poli�
tica dictează ce se întâmplă în
viețile noastre și întotdeauna ne
influențează viețile. Lucrul de ca �
re mi�e frică este acela că atunci
când încep să scriu povești de
dragoste precum acestea ale mele,
că cine o va citi – cititor, interpret,
critic literar – va vedea romanul
doar dintr�o perspectivă socială,
a circumstanțelor în care se în�
tâmplă toate. Dar în centrul aces�
tor circumstanțe complicate aș
vrea să vadă în primul rând că
acolo stă o poveste personală, una
de dragoste, căci nimic nu poate
să se opună iubirii. 

Nu�mi place și nu vreau ca ro�
manele mele să ajungă la public
drept romane politice. Sigur, ele
sunt conectate de viața politică și
de schimbările petrecute în socie�
tate. Le înțeleg, vreau să vorbesc
despre ele, dar nu vreau să le trans�
form în centrul romanelor mele –
în centrul romanelor mele stau în�
totdeauna relațiile dintre oameni:
dragostea, pasiunea, trădarea, ura,
paradoxurile, surprizele.

Încercați să oferiți romanelor 
o morală, pe care s-o transmită
cititorului?

Cred că fiecare scriitor încearcă
să facă asta. Eu da, cu siguranță.
Chiar și atunci când scriu lucruri
întunecate, pornesc de la premisa

că există o lumină la capătul tune�
lului pe care încep să o caut. Așa
că pot spune că nu sunt moralist
sau pedagog, predicator – dar
dacă descrii relații complicate
din tre oameni, atunci automat
vorbești despre lucruri așa cum
ele nu ar trebui să fie. Nu spun
limpede, negru pe alb, cum ar tre�
bui să fie sau nu, eu doar descriu
situațiile și cititorul poate să vadă
singur ce e greșit acolo și, mai de�
parte, să se întrebe singur ce are
de învățat.

Eu lupt pentru personajele
mele, spre exemplu. Trebuie să fiu
convins de ele în totalitate. Flau�
bert a spus: „Madame Bovary, c’est
moi“. Aceasta este propoziția cru�
cială despre fiecare scriitor. Dacă
scriu despre un anumit om, tre�
buie să�l înțeleg întru totul. Pare
simplu, dar nu este. Trebuie să
trăiești cu eroii tăi și nu este
mereu simplu.

Trăiți cu ei și după publicarea
romanelor?

Da, de multe ori da. Încerc să îi uit,
însă în cazul acesta, cu Azi�noapte
am văzut�o, nu a fost ceva simplu
de uitat. SDC

După ce am terminat studiile, m-am
angajat ca jurnalist, m-am apucat de 
dramaturgie, apoi m-am mutat în
redacţia unei edituri și în cele din 
urmă m-am apucat de scris.

Chiar și atunci
când scriu lucruri
întunecate, por-
nesc de la premisa
că există o lumină
la capătul tunelului
pe care încep să 
o caut. 

FILIT 2019, „Scriitori în Centru“. Invitaţi: Drago Jančar, Cătălin Pavel, Doina Ruști. Moderator: Bogdan Creţu



Polirom pregătește pentru pe�
rioada imediat următoare noi ti �
tluri semnate de Nora Iuga, Aurora
Liiceanu, Emil Brumaru, N. Stein�
hardt, Cristian Preda, Mirel Bă�
nică, Radu Pavel Gheo, Lucian Dan
Teodorovici, Dragoș Ghițu lete, An�
drei Crăciun, Cristina Centea. 

Vă invităm să rămâneți ală�
turi de noi în „starea de lectură“ și
vă rugăm să aveți grijă în conti�
nuare de sănătatea voastră. Cititul
ne apropie, iar poveștile ne păs�
trează mintea mereu în alertă, așa
încât vă dorim lectură plăcută!

Titluri pe care cititorii le
pot găsi în librăriile cla-
sice și la librăriile online

(inclusiv în format digital)

Domni și Doamne
de Marta Petreu

l Colecția Plural
„Ce�i unește pe Domnii și

Doamnele despre care scriu?, m�am

întrebat, în timp ce, cu siguranța
gesturilor inconștiente, îmi adu�
nam textele și le puneam unul
după altul. Ce ar avea în comun
Doti Stanca, căreia regimul totali�
tar comunist i�a atins însăși iubi�
rea pentru Radu, cu lumea nă lu�
citoare a Sarei din romanul omo�
nim al lui Agopian? Dar Mircea
Cărtărescu și, să zicem, ace eași
Doti Stanca? Secolul XX a trecut
prin viața fiecăruia din «persona�
jele» mele, lăsând o rană nu mică.“
(Marta Petreu)

Opere VI. Ne-ndepărtăm
din ce în ce de viață...

Opera postumă de Emil
Brumaru

l Ediție îngrijită și prefață de cri�
ticul literar Bogdan Crețu
l Colecția Opere

„Veți găsi aici unele dintre
cele mai frumoase poeme ale lui
Emil Brumaru! Nu exagerez, e un
Brumaru la cel mai înalt nivel,
con știent de ce poate, jucându�se
cu temele propriei poezii, dar păs�
trându�și candoarea.“ (Bogdan
Crețu)

O ureche de om pe 
o spinare de șoarece
de Ovidiu Nimigean

Volumul se întreabă în ce mă�
sură postulatul estetic al literatu�
rii îl implică pe cel ontologic, în ce
măsură literatura își mai poate
apăra miza existențială și cum
anume – astăzi, când distanța față
de activismele de toate culorile
devine atât de greu de păstrat, iar
infatigabilele fabrici de consens
lucrează la o turație accelerată.

Viața pe Facebook. 
Dau like, deci exist, 
volum coordonat 

de Cristina Hermeziu

l Prefață de Daniel Condurache
• Ilustrații de Tudor Banuș și
Dan Perjovschi

„Viața pe Facebook. Dau like,
deci exist  nu e un manual de utilizare
a rețelelor de socializare, ci un posibil
catalog de relații «exemplare» cu Fa�
cebookul în «corpo r(e)alitatea» sa.
Autorii textelor analizează fenome�
nul rețelelor sociale potrivit sensibi �
lității și expertizei proprii, cu deplină
libertate în alegerea unghiului de
abordare.“ (Cristina Hermeziu)

Iarna lui Isidor
de Veronica D. Niculescu

l Colecția Junior • Cu ilustrații
de Radu Răileanu • Vârsta reco�
mandată: 10+

O nouă întâlnire cu condorul
Isidor și prietenii săi

Romanul, care continuă O
vară cu Isidor, spune povestea
condorului Isidor după ce a fost

eliberat în Sinaia de prietena lui,
Serena. Ce faci când ești liber, dar
ai rămas singur�singurel într�un
loc necunoscut, abia ai învățat să
zbori, ești mai degrabă domestic
decât sălbatic și mai vine și ge rul? 

Țipă cât poți
de Moni Stănilă & Pizdeț
de Alexandru Vakulovski

l Colecția Ego. Proză
Colegi de breaslă, colegi de

viață, acum și colegi de colecție.
Romanele Țipă cât poți de Moni
Stănilă și Pizdeț de Alexandru Va�
kulovski sunt cele mai recente
apariții din colecția Ego. Proză a
Editurii Polirom, cel mai puternic
proiect editorial autohton dedicat
literaturii române contemporane. 

Ionesco. Elegii pentru
noul rinocer de Liliana

Corobca

l Colecția Biografii romanțate

„Când eram mic, mă ducea
mama la cinematograf, dacă o
rugam, iar eu nu am dus�o nicio�
dată, aş vrea la un teatru, a zis ea
şi eu i�am răspuns: nu�mi place
teatrul, nu vreau la teatru. Am stat
departe de ea cât am locuit la tata,
apoi la Craiova, am stat departe cât
eram student, niciodată nu aveam
timp pentru ea. N�am dus�o nică�
ieri, n�am bucurat�o cu nimic, în
timp ce ea ne�a dat tot ce�a avut
mai bun, a lucrat ca să ne poată
ajuta, să ne ofere totul, iar când şi
eu am avut, am băut toţi banii cu
prietenii. Am fost străin, am fost

departe. Dureros de departe! Ma �
mă, hai să jucăm mai departe tea�
tru, tu de la tine de sus, eu de aici
de jos.“ (fragment din carte)

Steinhardt. Bughi mambo
rag de Lavinia Bălulescu

l Colecția Biografii romanțate
„Am dat să mă ridic, dar îmi

era imposibil.
– Fir�ar să fie, am uitat să mă

prezint! Steinhardt!
S�a aplecat, mi�a întins mâna,

a ezitat, apoi şi�a retras�o.
– Nu puteţi să vă mişcaţi. V�a

lovit o maşină. Mergeam spre casă
şi mi�a părut că am auzit ceva în
spatele meu. Nu ştiu, Dumnezeu
m�a făcut să întorc capul! Adică
nu doar să întorc capul, a fost mai
mult. Am mers un colţ înapoi şi 
v�am găsit aici, pe drum. Vă amin�
tiţi ceva?“ (fragment din carte)

Titluri disponibile 
în ediție digitală, 

în curând în librării
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LITERATURA ROMÂNĂ MERGE MAI DEPARTE LA POLIROM

Autori îndrăgiți 
cu cărți noi

Editura Polirom vă recomandă cele mai recente apariții

semnate de unii dintre cei mai îndrăgiți autori români,

noutăți pe care le puteți găsi deja în librăriile clasice și

pe librăriile online, sau exclusiv în format digital, în

avanpremiera ediției tipărite. Noi volume semnate de

Marta Petreu, Emil Brumaru, Nicolae Breban, Ioan T.

Morar, Veronica D. Niculescu, Cristina Hermeziu

(coord.), Liliana Corobca, Ovidiu Nimigean, Moni Stănilă,

Alexandru Vakulovski, Lavinia Bălulescu, Eugen Cadaru

se află deja pe listele preferințelor cititorilor. 
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Act gratuit
de Nicolae Breban

l Colecția Fiction Ltd.
Deja disponibil în format digi�

tal, volumul Act gratuit de Nicolae
Breban va putea fi găsit în curând și
în librăriile fizice, în ediție tipărită.
Universul nuvelelor care compun
volumul Act gratuit este populat de
personaje paradoxale, contradicto�
rii, căci, preocupate uneori până la
obsesie de împlinirea destinului
personal, ele sunt totodată chinuite
de întrebări, ezitante, nehotărâte.

Fake news în Epoca de
Aur. Amintiri și povestiri
cu cenzura comunistă

de Ioan T. Morar
„Fie că și�a propus, fie că nu,

Ioan T. Morar ne oferă o savuroasă
contra�istorie a comunismului ro�
mânesc. Sub forma unor secvențe
adeseori burlești, scriitorul li�
vrează imaginea unei lumi în care
absurdul era regula, nu excepția.
Cartea lui Ioan T. Morar este, pe
lângă certele virtuți literare, conec�
tate la o nesecată mină de umor și
inteligență, un sclipitor document
de epocă. Suntem invitați cordial
să urmărim felul în care o Românie
alternativă – plină de umor, cu un
accentuat simț al grotescului, in�
ventivă, colorată, ironică – dă cu
tifla cenușiului murdar al ideolo�
giei comuniste.“ (Mircea Mihăieș)

Cișmigienii
de Eugen Cadaru

l Colecția Ego.Proză
Anul 1971, București, Grădina

Cișmigiului, cel mai frumos parc din
Regatul României. Mircea Eliade 
i�a convocat degrabă pe prietenii săi
Emil Cioran, Eugen Ionescu, Petre
Țuțea și Mircea Vulcănescu pentru
a le povesti despre un vis recurent
bizar: un vis în care România ar fi
fost ocupată de Armata Roșie în
1944 și ar fi devenit o republică so�
cialistă în perioada postbelică.
Avem de a face, așadar, cu o istorie
contrafactuală. O poveste despre o
lume care nu a (mai) fost, dar care
ar fi putut fi și ar fi trebuit să fie.

Titluri în curs de apariție,
revenim cu vești

Seria de autor 
Aurora Liiceanu: 

Sindromul Greta Garbo

Astăzi, când celebritatea este
considerată ca fiind echivalentă

cu succesul în viață, cine mai vrea
să fie anonim? Oamenii își pos�
tează opiniile și fotografiile pe re �
țelele de socializare, în speranța că
le vor vedea cât mai mulți și că vor
ajunge astfel vedete, chiar dacă la
nivel micro. Când aceasta e menta�
litatea dominantă, o atitudine ca a
Gretei Garbo poate părea de ne �
înțeles. Cea care strălucea pe ecra �
ne în anii 1920�1930 era renumită
pentru insistența cu care își apăra
viața privată de indiscreția jurna �
liștilor și a fanilor. Intrigată de per�
sonalitatea ei, Aurora Liiceanu face
o analiză a fenomenului cele bri �
tății, de la imaginea pe care vede�
tele aleg să o prezinte publicului,
până la avantajele materiale și cos�
turile psihologice ale faimei.

Tiranul cu nas mare și cu
suflet foarte mic. Lirică

politică, sloganuri electo-
rale și versificații satirice
de campanie de la 1834

până în zilele noastre
de Cristian Preda

l Colecția Opus. Științe politice
O istorie inedită a politicii ro �

mânești pornind de la versurile în�
chinate domnitorilor și preșe dinților,

șefilor de partide și cetățenilor, mi �
niștrilor corupți și deputaților
somnoroși din regimurile care s�au
succedat de la Regulamentele Or�
ganice până astăzi. O istorie extrasă
din ziare, epigrame și broșuri electo�
rale, recuperată din foile volante dis�
tribuite la mari evenimente, din
„Moftul Român“ al lui Caragiale și din
postările de pe Facebook din zilele
noastre. O lume românească plină de
viață, grăbită mereu să�i denigreze pe
politicieni, dar și să le ridice statui
după trecerea lor în neființă.

Prin România. Carnete 
de drum de Mirel Bănică

l Cu ilustrații de Dan Perjovschi
l Colecția Plural

„Spre deosebire de cazul unei
lucrări științifice, de data aceasta
nu mi�am dori să interpretez cele
văzute de�a lungul drumului. Cu
toate că la un moment dat am
simțit tentația să o fac, subiectele
se așezau singure în clustere bine
definite. Aceste pagini sunt deci
ceea ce sunt: un mare carnet de că�
lătorie, în care veți regăsi o parte
din România anului 2019 și o parte
din mine. Restul este praful și pul�
berea drumului și a treizeci de ani
de postcomunism.“ (Mirel Bănică)

Opere VII. La ruinurile 
galanteriei. Opera 

postumă, Emil Brumaru 

l Ediție îngrijită de Bogdan Crețu
l Colecția Opere

„Emil Brumaru pare a fi in con�
tinuare în plină ebuliție creatoare!
Au rămas în urma lui peste 1.500 de
poeme necuprinse în nici o carte, pe
care cele două volume din seria de
Opere le recuperează acum. E ul�
tima etapă, distinctă, din opera sa.
Poetul scrie elegii, feerii, basme, ru�
găciuni, imaginarul fiind cel bine�
cunoscut. Nu lipsesc poemele ero� 
tice, într�o tonalitate mai îmblânzită,
după cum nu lipsesc nici confesiu�
nile directe. Întru totul, e aici opera
din păcate postumă a unui mare
poet care a trăit pentru poezie și s�a
aflat at his best până în ultima
clipă.“ (Bogdan Crețu)

Hipodrom de Nora Iuga

l Colecția Fiction Ltd.
„Opera Norei Iuga este rezul�

tatul unei voluptăți insațiabile a
limbajului. Aici nu există teorie,
nici ideologie, există doar un lim�
baj în care se consumă laolaltă
înal tul cu adâncul, sacrul cu obs� 
cenul... Limbajul și trupul se denunță

permanent în universul Norei
Iuga ca și când ar fi unul și același
lucru.“ („Stuttgarter Zeitung“)

Un drum cu Ceapă
de Radu Pavel Gheo

l Colecția Fiction Ltd.
Rafael este un unchi atât de

special, încât, atunci când popo �
sește în casa nepoților săi, aceștia
nu își amintesc să�l fi văzut vreo�
dată. Pelaghia, stareța mănăstirii
Aglăiești, nu pare o slujitoare prea
devotată a Domnului, chiar dacă
poartă veșmintele potrivite. Alina
Olăcaru este o jurnalistă foarte ta�
lentată, ce reușește să găsească știri
senzaționale și acolo unde nu e
nimic. Acestea și multe alte perso�
naje, dintre cele mai diverse, popu�
lează prozele reunite în Un drum
cu Ceapă. Uneori triste sau chiar
tragice, alteori debordând de umor,
povestirile lui Radu Pavel Gheo se
citesc pe nerăsuflate, iar fiecare îți
face mereu poftă de încă una.

Despre iubire și (alte) 
ispite de Dragoș Ghițulete

Colecția Ego.Proză
„Dacă ar exista și zodia Acci�

dentului în horoscop, o bună
parte dintre cei care își duc viața
cu poverile ei în prozele din carte
aici ar trebui căutați, cu sau fără
ascendent. Iar accidentul nu în�
seamnă neapărat o gleznă scrân�
tită sau o mașină proptită într�un
stâlp. Există, în traficul zilei și al
nopții, accidente de muncă, de iu�
bire, de pahare în plus sau de prie�
teni în minus. Și nu e simplu să
creezi răni cu nume de oameni.
Lui Dragoș Ghițulete opera țiunea
îi reușește, iar în galeria de margi�
nali pe care o pune la lucru în Des�
pre iubire și (alte) ispite vezi
uneori străfulgerări din lumea lui
Bukowski, Fitzgerald sau Patti
Smith.“ (Radu Paraschivescu)

Cioran. Ultimul om
de Andrei Crăciun

l Colecția Biografii romanțate
După biografiile romanțate

ale unora dintre cele mai îndră�
gite personalități culturale ro�
mâne – Constantin Brâncuși
(Brâncuși sau cum a învățat țes �
toasa să zboare de Moni Stănilă),
George Enescu (Enescu. Caiete de
repetiții de Dan Co man), I.L. Cara�
giale (Caragiale. Scrisoarea pier�
dută de Bogdan�Alexandru Stă� 
nes cu, Eugen Ionescu (Ionesco.
Elegii pentru noul rinocer de Li�
liana Corobca) și N. Steinhardt

(Steinhardt. Bughi mambo rag de
Lavinia Bălulescu) –,Polirom le
propune fanilor colecției Biogra�
fii romanțate volumul Cioran. Ul�
timul om de Andrei Crăciun.

Silvestru și Marele 
Dictator de Lucian 
Dan Teodorovici

l Colecția Junior • Cu ilustrații
de Carmen Parii • Vârsta reco�
mandată: 8+

Inteligent, citit, foarte atașat
de familia sa și mare admirator al
oamenilor în general, motanul
Silvestru devine tot mai îngrijorat
de soarta umanității când aceasta
se confruntă cu o mare epidemie.
Pentru că stă pânește infralimba�
jul, un mod de comunicare cu
orice altă viețuitoare de pe pla�
netă, concepe un plan care ar
putea duce la salvarea lumii. Prin
urmare, pleacă de acasă, pe as�
cuns, într�o călătorie către o țară
foarte îndepărtată, sperând că 
va reuși să rezolve problema prin
bună înțelegere cu cel care a
declanșat�o…

Alex Blue. Băiatul extrate-
restru de Cristina Centea

l Roman câștigător al Concursu�
lui de manuscrise Polirom Ju�
nior, ediția 2020
l Colecția Junior • Cu ilustrații
de Teodora Răileanu • Vârsta 
recomandată: 10+

Alex e un puști mărunțel, ve �
sel și neastâmpărat, cu păr nisipiu
și ochi verzi�albăstrui. La cei un�
sprezece ani ai săi, e cel mai mic
dintre prietenii lui. Când tot gru�
pul de amici se grăbește pe bici�
clete spre fostul parc de distracții
ca să cerceteze o explozie bizară
de artificii, el rămâne în urmă, pe
câmp. Așa ajunge să trăiască
aventura vieții sale: fără să�și dea
seama, urcă la bordul unei nave
extraterestre atent camuflate, cu
destinația Xilon... SDC
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IOAN T.  MORAR

Cum a ajuns Rambo 
un utecist fruntaș

După ce manuscrisul a fost trimis
de Polirom la tipar m�am gândit
că aș mai fi avut câte ceva de zis în
zona fake news�ului. Unele dintre
întâmplări le�am omis eu în mod
intenționat, ca să nu devină car�
tea prea voluminoasă, altele mi�au
venit în minte abia acum. Poate
că, dacă va exista o a doua ediție,
voi mai adăuga ceva. 

De pildă, n�am vorbit în carte
despre vizionările de casete video
în grupuri de prieteni sau despre
cele organizate la limita legalității
de instituții de spectacol care tre�
buiau să se autofinanțeze. Asta se
întâmpla în săli de câteva zeci de
locuri, cu bilete mai mult sau mai

puțin trecute prin contabilitate.
În general, în vizionările publice
(pe la teatre, case de cultură, case
ale tineretului), casetele erau pre�
ponderent cu filme de acțiune, de
preferință karate, kung fu etc.
Erau filme piratate de cele mai
multe ori, unele cu subtitrări ciu�
date, în alte limbi, dublate de
vocea „haiducului“ traducerilor,
Irina Margareta Nistor (de cele mai
multe ori). Imaginile nu erau foar �
te clare mereu, dar era ceva altfel,
neoficial, neîncărcat de propagan �
da comunistă...

Rețeaua proiecțiilor și împru�
muturilor era un fel de Netflix al
epocii, în care puteai găsi, pe la
posesorii de casete, zeci și zeci de
filme, mediocre în cea mai mare
parte. Proiecțiile produceau bani
care ajutau organizatorii să plă�
tească salariile sau să�și sporeas �
că inventarul. 

În afara „ședințelor video“
(am văzut și formularea asta în
epocă), exista rețeaua de posesori
individuali de aparate de redare

video, obținute cu greu, pe sub mâ �
nă sau, cu pile, de la consignațiile
unde se vindea marfa confiscată
de organele statului. Cine avea „vi�
deocasetofon“ și cu înregistrare
era și mai bogat, putea să multi�
plice filme, pe prietenie sau contra
cost. „Marfa nouă“ sosită în Româ�
nia circula destul de bine, reușind
să se răspândească în toate ora �
șele în scurt timp. Mai greu era
pentru publicul amator de filme
de artă, pentru că astea se iveau
mai rar, nu erau atât de „produc�
tive“ precum filmele „cu bătăi“. 

În anii ’80 era foarte probabil
să ai un prieten care are „videoca�
setofon“ sau măcar un prieten
care are un prieten la care puteai
să ajungi să vezi o serie de filme.
Existau proiecții pirat, făcute în
privat, cu o taxă modică în care in�
trau două�trei filme văzute la gră�
madă și la întâmplare. Nu știai ce
„se va da“. Uneori, sâmbăta noap�
tea, cu un preț mai mare, puteai
rămâne până în zori să te bucuri
de această formă de libertate
clandestină a filmelor necenzu�
rate de partid. 

Sigur că pentru cei care au
trăit în epocă ceea ce am spus mai
sus e un lucru știut. Deși era în
bună măsură un fenomen subte�
ran, toată lumea știa asta. Sunt
convins că și nomenclatura de
partid se bucura de proiecții vi �
deo, așa că nu avea nevoie să tul�
bure apele și să sperie sursele
clandestine de adus casete în țară.
Iar Securitatea tolera aceste adu�
nări secrete de oameni în care nu
se discuta politică, nu se punea
țara la cale, ci tinerii erau anes �
teziați ore în șir cu filme de slabă
calitate.

Nu mai țin minte exact cum,
dar am ajuns să fiu invitat la o
proiecție video la cineva înstărit
din Timișoara, o proiecție doar
pentru prieteni, fără taxă. Cred că,
totuși, am ajuns acolo prin Tudo�
rel Urian, fost coleg la filologie,

actualmente critic literar. M�am
revăzut acum vreo zece ani cu
Dușan, cel care a organizat la el
acasă proiecția, lucrează acum la
o foarte cunoscută multi națio �
nală, într�un post de conducere.
El mi�a reîmprospătat povestea și
mi�a spus: „păcat că nu avem o în�
registrare din seara aia“, i�ar eu i�am
spus că ne�a ferit Dumnezeu, atunci,
de înregistrări, cine știe pe unde
ar fi ajuns.

Unul din filmele pe care urma
să le vedem era Rambo – First
Blood, primul din seria Rambo. 
S�a pornit caseta și am avut surpriza
să constatăm că filmul era dublat
în nemțește. Nimeni dintre noi,
cei prezenți, vreo cincisprezece,
douăzeci, nu știa limba... Eram
într�un mic impas, nici Dușan nu
știa asta cu dublarea, nu mai vă�
zuse filmul. Atunci am blufat și
am spus că voi traduce eu filmul.
„Știi nemțește?“, m�au întrebat.
Am spus că nu știu, dar asta nu
mă încurcă. Pur și simplu am con�
struit un scenariu paralel. Inspi�
rat de clișeele filmelor cu șantie �
rele patriei, l�am transformat pe
Rambo în tânăr utecist român
care vine acasă după armată și�și
dă seama că organizația de UTC
din comuna sa nu și�a făcut planul

ca colectare de fier vechi. Și după
fiecare din mașinile lovite sau
aruncate în aer, în traducerea mea,
Rambo spunea: „Așa se face pla�
nul la fier vechi, tovarăși!“. Ajun�
sesem să traduc paralel la replică.
Am fost în formă și mi�au ieșit
foarte multe glume, date mai ales
de absurdul dialogurilor grefate de
mine pe filmul american. Râdeam
în hohote, cu toții, chiar în timpul
scenelor sângeroase, care în va�
rianta mea erau ședințe de UTC cu
demascări ale unor elemente no�
cive... Ceilalți s�au prins foarte re�
pede în joc și reacționau la varianta
mea, aproape uitând adevărata po�
veste din filmul lui Stallone. A fost
o seară în care toți cei de�acolo am
trăit un moment de complicitate și
am râs de stereotipurile cinemato�
grafiei românești.

O seară în care, într�o casă
din Timișoara, am fost liberi pen�
tru câteva ore. Apoi, din păcate,
ieșind de acolo, am reintrat în
Epoca Nicolae Ceaușescu, ne�am
întors la realitate. 

După 89 am văzut filmul în
condiții normale (la cinema? La
tv? – nu mai știu precis), dar nu
mi s�a mai părut interesant pen�
tru că, de data asta, eram liber să
fiu liber! SDC

Ce nu am scris în
cartea despre Fake
news în Epoca de Aur
Volumul Fake news în Epoca de Aur. Amintiri și povestiri cu cenzura
comunistă de Ioan T. Morar este în curs de apariție la Editura Polirom,

disponibil deja în format digital.
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În fine, după aproximativ un an
(fără 46 de zile!), a plouat și la
mine în curte, scutindu�mă de
irigatul grădinii pentru vreo
săptămână, cel puțin! 

Bucuros n�am fost dintru început,
deoarece, în buna tradiție a desfă �
șurărilor atmosferice băști nașe,
primele picături au semnalat de �
fecțiunea liniei electrice aerie ne.
Apoi, la izolatorii crăpați a pătruns
apă, echipamentul de protecție a
funcționat, localizarea & reparația –
chestii migăloase... Și�am benefi �
ciat de�o noapte ca�n vremurile
comuniste, când repetata „luare“ a
curentului se numea economie de
resurse, nu consum responsabil,
țelul ONG�urilor dedicate azi
salvării planetei. De parcă salvarea
ar fi posibilă, cu atâta omenire că �
piată de lăcomie sau de foame!...

Cer scuze că�n pasajul intro �
ductiv mi�am resuscitat cunoștin� 
țele de fost energetician, operator
al S.E.N., dar n�am izbutit să diger

ceva ce, desigur, ține de domeniul
tehnologic. Dacă n�am suferit (încă?)
de covid, am fost lovit de întreru �
pere fix în moalele inspirației: toc� 
mai scriam, cu fereastra inten țio �
nat deschisă! Și pentru că scrisul
pe hârtie s�a dovedit dificil de
prac ticat la lumina lanternei reîn �
cărcabile, am adormit. 

Șiroitul ploii, bubuiala tune�
telor, lubricul foșnet al vegetației
s�au armonizat într�o muzică mai
plăcută și mai odihnitoare decât –
oare cum de mi�au fulgerat si �
napsele? – mur murul braziliencei
Astrud Gilberto în piesa care a scos�o

din anonimat, The Girl From Ipane�
ma. Iar dacă suporți odihnitoarea
simfonie a ploii, cum să reziști
șoaptei vrăjite a femeii care îți
cântă despre ce n�ai știut vreodată
că te atinge la simțire? În fond,
cam despre asta „e vorba“ în
muzică, fie ea de orice gen, cult sau
popular.

Dimineața, m�am trezit (reve �
nise curentul!) cu dorința confuză
să ascult jazz. Nu era întâia oară la
vreme ploioasă; am pățit�o și�n
anii trecuți, am și scris, parcă, o
dată. Bine, dar ce se pupa cu starea
indusă acum de țârâiala umedă,
mai degrabă caldă, decât rece?
Orice, numai jazz! 

Și jazzul a che mat alcoolul, și
dispoziția s�a pre lungit lent într�o
stare anto logică pierdută�n depăr �
tări neclare. „Ba leiajul inspirațio�
nal“, inevita bil, mi�a tăiat găsirea
subiectului pen tru textul de față.
Plângându�mă de letargie „duhov �
nicului“ (primul meu lector!), am
primit sugestia să scriu despre

femeile care cântă jazz. A fost o
potriveală ce nu mă miră, deseori
gândim identic, deși ne deosebim
parțial. Cunoștințele despre jazz �
menițe fiindu�mi la nivelul ama� 
torului nepretențios, abia după al
doilea pahar de... ceva cu gheață
am găsit discul potrivit. Evident –
și ușor suspect! –, era Astrud Gil �
berto, în seria Jazz Mas ters, con� 
sacrată de PolyGram Records
recuperării hiturilor pro duse la
Verve, legendara firmă a lui Nor �
man Granz. CD�ul e publicat în
1993. Nu știu cum va fi ajuns, doi�
trei ani mai târziu, prin buticurile
bucureștene, unde�mi cheltuiam

pe „prostii“ dintr�astea jumătate
din faimosul și invidiatul salariu
câștigat la RENEL.

Povestea solistei e una dintre
cele adorate la Hollywood: o ne �
cunoscută devine vedetă din în�
tâmplare. N�o rezum, o știți. (Dacă
nu, găsiți fără pic de osteneală.)
Reascultând compilația (admit:
poate pentru a doua sau a treia
oară într�un sfert de veac!), mi�am
dat seama că vocea și ritmurile îmi
sunt nesuferit de cunoscute! Cred
că pe la sfârșitul anilor ’60 și în �
ceputul deceniului următor au� 
zeam siropoasa muzică pe unde
vream și nu vream, încât mi s�a
infiltrat în creier ca praful de chi �
nină în sângele exploratorilor eu� 
ropeni aventurați la tristele tro �
pice. Să mă las legănat de triluirea
lui Astrud, ca�ntr�un hamac agățat
sub palmieri, mi s�a părut prea
sufocant, prea uleios. Așa că am
oprit CD�ul și�am pornit PC�ul. 

Iar aici am găsit discul săptă �
mânii:Die Kreatur – PanoptiKum
(2020, Nuclear Blast). Un fel de
Udo Jürgens acompaniat de niște
imitații Rammstein. Și m�am trezit
la realitate. Să vă doresc, să nu vă
doresc...? SDC

Muzici la vreme de ploaie

Nu mai este vorba despre sănă�
tate. Problema nu se mai pune în
termeni de protecție sau răspân�
direa unui virus. Recent, purta�
tul unei măști a devenit altceva:
o declarație politică.

Americanii se întrec în gesturi de
umilire publică din cauza purta�
tului măștii. Cei care poartă măști
sunt ridiculizați că sunt niște de �
mo crați sensibili, care se sperie
prea ușor și cred în marea con �
spirație a presei despre coronavi�
rus. Cei care nu poartă măști sunt,
ocazional, certați și dați afară din
magazine. Discuția s�a transfor�
mat dintr�o dezbatere cu tentă
medicală într�o încrâncenare po�
litică încăpățânată. În mijlocul ei,
cu un zâmbet neacoperit de mas �
că, stă președintele Americii.

Discuția a căpătat amploare
cu ocazia Zilei Memoriale, ce mar�
chează sacrificiul soldaților ame�
ricani, în cadrul căreia politicienii
au avut apariții publice contras�
tante. Donald Trump a „sărbăto�
rit“ weekendul prelungit mergând

la golf și apărând în public fără
mască. Joe Biden, candidatul de�
mocrat la președinția SUA, a 
de pus o coroană purtând o mas�
că neagră în chip de doliu. Un 
comentariu care îl ridiculiza pe 

Bi den pentru acea mască a fost
preluat de Trump, iar de acolo
dezbaterea a explodat.

Diverși guvernatori au interve�
nit în discuție și și�au rugat cetățenii
statului să nu îi mai umi lească pe

cei care poartă măști. Partea mai
tristă este că au simțit nevoia să
dubleze aceste apeluri la empatie
cu argumente precum „cineva care
poartă mas că nu este o fire slabă,
poate încearcă să își protejeze co�
pilul sau soția bolnavă“.

Politizarea măștii e vizibilă și
în statistici: alegătorii democrați
îi „pârăsc“ pe cei fără mască mai
des decât simpatizanții republi�
cani. În schimb, republicanii sunt
mai dispuși să poarte mască dacă
locuiesc într�un stat condus de un
democrat. 

Situația destul de ciudată din
Statele Unite este favorizată și de
faptul că statele ezită să instituie
purtarea obligatorie a măștilor în
public. Decât să fie acuzați că sunt
dictatoriali și să piardă voturi, poli�
ticienii preferă să facă recomandări
și să lase decizia pe seama magazi�
nelor, a cetățenilor, a casierilor din
supermarket și paznicilor de la in�
trarea în clădiri. Pentru că asigura�
rea respectării regulilor a devenit
una dintre responsabilitățile lucră�
torilor din comerț, au apărut cazuri

în care aceștia au fost loviți sau
chiar împușcați de persoane care
refuzau să poarte măști.

Salvarea acestei încleștări
politice poate veni, în mod neaș �
teptat, din partea modei. Măștile
au început să fie atât de creative,
încât e posibil să devină un acce�
soriu șic. Grădina zoologică din
Cincinnati a început să vândă
măști adorabile cu boturi de ani�
male; mai multe companii se ofe �
ră să producă măști personalizate
cu replici ale chipului clientului,
iar revistele de modă au rubrici
dedicate celor mai trendy tipuri
de măști. Muzeul Bruckenthal din
Sibiu a pus în vânzare măști in�
spirate din opere de artă celebre.
Anunțul despre noile articole a
început cu „Pandemia schimbă
moda“. Completarea ar fi: dar po�
litica, ba. SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

Confruntarea măștilor

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



Fără îndoială, extraordinar de po�
pulara baladă Wind of Change
cântată de Scorpions este coloana
sonoră a căderii regimului comu�
nist, la sfârșitul anilor ’80. Dar
dacă această piesă celebră a fost
mai mult decât un cântec care a
surprins perfect epoca? Dacă a
fost, de fapt, parte a unei opera �
țiuni CIA?

Klaus Meine, vocalistul trupei
vestgermane Scorpions, spune că
Wind of Change i�a fost inspirată
de participarea formației la Mos�
cow Music Peace Festival în au�
gust 1989, într�un moment în care
regimul sovietic făcea primii pași
spre deschidere. 

„Într�o seară, eram cu toții lao�
laltă – muzicieni germani, ruși și
americani, jurnaliști și membri ai
Armatei Roșii – în aceeași barcă,
îndreptându�ne spre parcul Gorki.
Aceasta a fost viziunea pe care am
avut�o: întreaga lume într�o barcă,
fiecare vorbind aceeași limbă –
muzica“, poves tește Klaus Meine
ziarului „Hamburger Abendblatt“.

Piesa, pe care mulți o pun în
fruntea listei cu cele mai influente
melodii ale secolului trecut, a fost
compusă și înregistrată foarte 
repede, în luna septembrie a ace �
luiași an, cu doar două luni îna �
inte de căderea Zidului Ber �
li nu lui. A fost un succes gigantic:
s�a vândut în 14 milioane de cópii,

iar versiunea remasterizată din
2009 a fost vizionată pe YouTube
de 765 de milioane de ori.

Un simplu succes muzical?
Scriitorul și jurnalistul american
de investigație Patrick Radden
Keefe bănuiește altceva. El ridică,
într�un podcast, întrebarea: „Oare
este posibil ca CIA să fi colaborat
cu o formație rock germană la
scrierea unei balade care să in �
fluențeze sfârșitul Războiului Re �
ce și a reușit să ține secret acest
lucru până astăzi?“.

Investigația lui Keefe nu se ba�
zează pe vreo probă concretă. Punc�
tul de plecare este un zvon aflat
de la un prieten care, la rândul lui
l�a aflat de la un prieten, fost an�
gajat CIA... O bază fragilă pentru
o investigație jurnalistică, într�o
zonă în care secretul este legea de
bază. Nu este de mirare că, în cele
șase ore de podcast în care jurna�
listul american analizează această
poveste, el nu reușește să aducă
nici o probă concretă. 

Este o teorie pe care mulți spe �
cialiști din domeniul muzicii nu
o cred. „Poate că piesa a fost scrisă
în 1989, dar a fost lansată abia în
noiembrie 1990, pe albumul Crazy
World“, amintește Carsten Schu�
macher, fost redactor�șef al revistei
„Visions“. „E drept, single�ul a fost
lansat în februarie 1991, dar toate
evenimentele politice importante

avuseseră deja loc. Dacă eu, CIA, aș
fi vrut să influențez cumva eveni�
mentele, aș fi oferit celor de la Scor�
pions acest cântec mai din vreme,
să fie cântat la Festivalul de la Mos�
cova din 1989, nu?“

Ce reușește în schimb podcast�ul
lui Keefe este să scoată în evidență
implicarea (documentată de
această dată) CIA în alte acțiuni
culturale de�a lungul Războiului
Rece. Astfel, chiar stră moșul CIA,
Office of Strategic Services (OSS),
folosea în timpul celui de Al Doi�
lea Război Mondial „radio black
programs“, emisiuni radio difu�
zate în Europa. Marlene Dietrich,
vedetă germană refugiată la Hol�
lywood, care detesta regimul na�
zist, înregistra Lili Marlene în
limba germană, pentru a scădea
moralul soldaților, spre enervarea
ministrului nazist al Propagandei,
Joseph Goebbels.

La începutul Războiului Rece,
muzica celebrilor jazzmeni Dizzy
Gillespie, Duke Ellington, Dave
Brubeck și Louis Armstrong a fost
folosită de Departamentul de Stat
pentru a promova, fără știrea mu�
zicienilor, cultura SUA în lume,
mai ales în Africa și Europa. La fel,
Nina Simone a oferit un concert
istoric în Lagos, în 1961, fără a bă�
nui că în organizare erau implicați
și agenți CIA. Adaptarea din 1954
a fabulei lui George Orwell Ferma
animalelor ca film de animație a
fost pusă la cale și finanțată de De�
partamentul de Război Psihologic
al CIA. Ceva mai târziu, în 1979, CIA
reușea să extragă ostaticii ameri�
cani din Iran în plină revoluție isla�
mică deghizându�i în membri ai
unei echipe care lucra la realizarea
unui film SF fictiv (operațiune des�
crisă în filmul Argo din 2012).

Și în zilele noastre, muzica pop
este folosită ca armă politică. Un
bun exemplu este K�pop, muzica
pop sud�coreeană. Autoritățile
din Coreea de Sud folosesc melo�
dii pe care le difuzează cu ajutorul
unor difuzoare imense la granița
cu Coreea de Nord pentru a de �
stabiliza vecinul nord�coreean co�
munist. Mulți refugiați din nord
au afirmat că decizia de a fugi în
sud a fost generată în mare parte
de aceste melodii.

Revenind la povestea cu Scor�
pions, în finalul anchetei sale, Pa�
trick Radden Keefe ajunge la
Klaus Meine, vocalistul trupei și
compozitorul melodiei Wind of
Change, căruia îi relatează rezul�
tatele anchetei sale. Ascultându�l,
Klaus Meine i�a răspuns cu o în�
trebare: „Nu�i așa că toate acestea
dovedesc în primul rând puterea
muzicii?“. SDC
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

CIA și Scorpions: cine a
compus Wind of Change?



Fiindcă astăzi, este de părere „The
Hub“, diferențele dintre o adap�
tare și o operă cu totul nouă ce are
la bază o carte nu mai sunt atât
de clare, dând ca exemplu serialul
Watchmen, bazat pe opera lui
Alan Moore.

MUZEUL PANDEMIEI

Pandemia de COVID�19 încă nu 
s�a terminat, dar deja sunt mulți
sunt cei care se gândesc cum va fi
prezentată în istorie această pe�
rioadă. De aceea, încă din aprilie,
Musée des civilisations de l’Eu�
rope et de la Méditerranée (Mu�
Cem) din Marsilia a invitat oame�
nii să participe la o expoziție
numită „Viața în carantină“, tri �
mițând obiecte care să simboli�
zeze și să evoce această perioadă.
Deocamdată, muzeul primește
doar fotografiile acestor obiecte,
artefactele propriu�zise urmând să
ajungă prin poștă, mai târziu. Mu�
Cem nu este singura instituție care
încearcă așa ceva, multe alte muzee
din lume făcând apeluri similare 
la public. Nu numai obiecte –
Vesthimmerlands Museum din

Danemarca face o colecție de în�
registrări audio cu păreri ale oa�
menilor, iar Museum of the City of
New York și International Center
of Photography colecţionează pos�
tări pe social media, fiind la origi�
nea hashtag�urilor #CovidStories�
NYC și #ICPConcerned.

CE A FĂCUT SCORSESE 
ÎN IZOLARE?

Evident, legendarul regizor nu a
pierdut timpul și, pe perioada izo�
lării, a realizat un scurtmetraj care
a fost difuzat joi de BBC. Inspirat de
pandemie și de implicațiile sociale
ale acesteia, Scorsese a realizat acest
scurtmetraj despre care spune că
este foarte personal, despre felul în
care izolarea l�a afectat. „Îmi propun
ca pe viitor să duc cu mine ceea ce
am fost forțat să învăț pe pielea mea
în aceste circumstanțe“, spune regi �
zorul. În tot acest timp, Scorsese
așteaptă să se reîntoarcă la cinema.
Noul lui proiect, finanțat de Apple,
va fi Killers of the Flower Moon, film
ce îi reunește pe Leonardo DiCaprio
și Robert De Niro. Va fi un western
bazat pe un șir de crime căruia i�au
căzut victime mai mulți amerin�
dieni îmbogățiți du pă descoperirea
unor uriașe zăcăminte de petrol pe
pământurile lor, în anii ’20. Scorsese
spune că nu știe când va ajunge din
nou în spatele camerelor de luat ve�
deri, dar că este convins că filmul
se va face „într�un fel sau altul“. SDC.
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PE SCURT

Pagini realizate de 
DRAGOȘ COJOCARU

TARANTINO, SCRIITORUL

Celebrul regizor, care pretinde că
mai are de realizat un singur film
în carieră, afirmă că nu mai este
cineast, ci scriitor. Izolat la Tel
Aviv cu soția lui și proaspăt tată,
Tarantino (foto sus) lucrează în
prezent la un roman, la o piesă de
teatru, la o carte despre cinema și
scrie cronici de film pe care le pu�
blică pe site�ul cinematografului
său din Los Angeles, New Beverly.
Cu toate acestea, Tarantino va
scrie și regiza cele cinci episoade
ale serialului Bounty Law. Este
vorba despre serialul fictiv în care
juca personajul Rick Dalton (in�
terpretat de Leonardo DiCaprio)
în filmul Once Upon a Time in
Hollywood, serial care în curând
va trece din ficțiune în realitate. 

MOSTRA DE TOAMNĂ

Deși cea mai mare parte a festiva�
lurilor au fost anulate din cauza
pandemiei de COVID�19, Mostra

di Venezia va avea loc între 2 și 12
septembrie, „ca de obicei“, după
cum asigură Luca Zaia, preșe �
dintele regiunii Veneția, într�un
interviu acordat cotidianului „La
Repubblica“. Va fi totuși o ediție
restrânsă a festivalului, cu mai
puține filme ca de obicei, multe
premiere fiind anulate anul acesta
din cauza pandemiei. Este o pro�
blemă care a lovit și Bienala de
Arhitectură, inițial prevăzută în�
tre 29 august și 29 noiembrie și
care a fost amânată pentru luna
mai 2021. „Motivul este că am con�
stat că ar fi imposibil să realizăm,
într�un interval atât de scurt, o
expoziție de anvergură mondială
de o asemenea complexitate“, au
explicat organizatorii.

ÎNTOARCEREA LUI
HANNIBAL?

Deși foarte apreciat, serialul Han�
nibal, creat de Bryan Fuller pe
baza romanelor lui Thomas Har�
ris, a fost oprit după numai trei

sezoane, în principal din cauza
unei audiențe mult mai scăzute
decât așteptările producătorilor
de la postul NBC. În prezent,
aceste sezoane au fost preluate și
difuzate de Netflix, dar actorul
Mads Mikkelsen (foto jos), inter�
pretul lui Hannibal, dă de înțeles,
într�o postare pe Twitter, că plat�
forma de streaming ar putea da
undă verde realizării unui al pa�
trulea sezon. Nu ar fi o premieră
pentru Netflix, care a mai resus�
citat o serie anulată, Lucifer. 

O NOUĂ VIAȚĂ PENTRU
LISBETH SALANDER

Eroina seriei de romane începută
de Stieg Larssen și continuată de
David Lagercrantz va deveni per�
sonajul principal al unui nou se�
rial produs de Amazon și intitulat
The Girl With the Dragon Tattoo.
Va fi aceasta o nouă adaptare (a
treia) a romanului din 2005 al lui
Larssen? Nu, va fi o poveste diferită
de cea din carte, spun realizatorii.



Prima mare diferență dintre film
de lungmetraj și un film serial
este faptul că unul e lungmetraj,
iar celălalt serial. Filmul este pă�
linca de 52 de grade, iar serialul
este băutura spirtoasă de 22 de
grade, cu aroma de vodcă. 

În cazul lungmetrajului se face cas�
tingul, actorii primesc scenariul, își

fac compozițiile de rol, totul este
bine pus la punct. Chiar dacă știi
mori în scena patru, ești profesio�
nist și dai tot ce ai mai bun pentru
a contura caracterul pozitiv sau,
după caz, negativ al personajului
tău. Nu ar trebui să difere mult
nici pentru seriale, cu excepția
celor în care scenariul este scris pe
măsură ce filmările avansează. În
acest din urmă caz, tu ca personaj
trăiești sau mori, te îmbogățești
sau falimentezi în funcție de cum
te ai cu scenaristul. 

Este bine�cunoscut cazul seria�
lului Corporate Games, care prezintă

lupta pentru putere în cadrul de�
partamentului IT al unei multina �
ționale producătoare de scaune de
bicicletă. Mike Spence, interpretat
de Jackson Vydra Jr,. este tipul te�
nace, mereu punctual și extrem de
productiv. Ce mai, omul pentru
care multe compartimente de 

resurse umane s�ar ucide între ele,
angajatul lunii timp de cinci ani
consecutiv, de departe candidatul
ideal pentru a prelua frâiele depar�
tamentului de la fiul patronului,
care urma să se mute în alt oraș
pentru a pune pe picioare un se �
diu nou. Evident, toate femeile
sunt în limbă după el, dar el fami�
list convins. Cum evidențiezi cel
mai bine personajul pozitiv dacă
nu prin contrast cu cel rău? Cel
care mai mereu întârzie, și vine și
mahmur, adică Joaquin Maduro,
interpretat de Enrique Massa, dar
pe care nu îl poate da nimeni afară
fiindcă în Afganistan unchiul lui
Joaquin l�a salvat pe patronul fir�
mei. Trebuie sesizată și tenta ușor
rasistă, foarte bine folosită pentru
a puncta răul până la capăt.

Toate se îndreptau spre dez�
nodământul acela motivant pen�
tru toți tinerii serioși care se țin
de carte, până în seara în care, în
același bar fiind, Jackson Vydra a
profitat de faima adusă de serial
și a agățat fata la care se holba in�
sistent însuși scenaristul. A doua
zi s�a aflat că Mike Spence fura de
trei ani bani din fondul de pensii
al angajaților firmei, pe care îi
spărgea cu prostituate asi atice.
Mai mult decât atât, Joaquin în�
târzia fiindcă avea grijă, cu dis �
creție totală, de abuelita lui senilă
și imobilizată la pat, care îl cres�
cuse și pe care o respecta și o iu �
bea, spre deliciul audienței. Asta
înseamnă să fii un scenarist bun,
să știi să conturezi personaje cu
trăsături fără echivoc. SDC

Prima mea bicicletă 
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Știu că sună pueril, dar cea mai
mare bucurie în ultimele două
luni de când sunt la Sibiu ca să
am grijă de mama e că mi�am
luat bicicletă. 

Prima mea bicicletă (tricicleta nu
se pune). Când eram mică, pentru
că mama se descurca greu cu noi,
doar fratele mai mic a primit bici�
cletă (una portocalie cu bară, la
care nici eu, nici soră�mea n�am
avut acces). Am învățat să mă dau
25 de ani mai târziu, când am vizi�
tat un prieten în Elveția, unde
toată lumea era pe șa. Pe urmă
pauză, iar acum câțiva ani, la Fes�
tivalul de la Locarno, o firmă ca�
nadiană făcea reclamă unor bi�
ciclete electrice și, în schimbul 
pa șaportului, te dădeai cât voiai.
Eram disperată de fericire să
merg în jurul lacului și între lo �
calități, pe piste speciale și evi�
dent în viteză. Nu mi�a mai tre �
buit nici un film. După o zi de pe�
dalat în disperare, m�am simțit ca
Bridget Jones când coboară de pe
bicicleta de fitness și cade gră�
madă. Nu știu ce legătură e între
bicicletă și adrenalină/ endor�
fină/ serotonină etc., probabil
aceeași ca între avion și adrena�
lină/ endorfină/ serotonină sau
cal și adrenalină/ endorfină/ se�
rotonină. Cert e că ea există și că
face al naibii de bine.

Totuși, nu mi�a trecut nicio�
dată prin cap să�mi cumpăr bici�
cletă. În Capitală ar fi fost sinu cigaș

(oricum bicicliștii bucureș teni
sunt mai nevrotici ca șoferii), dar
când la Sibiu mi�am dat sea ma că
nu mă mai pot ține pe picioare de
oboseală și că n�are sens să merg
cu mașina când distan țele sunt
mici, mi�am zis să închiriez o bi�
cicletă, pe urmă a intervenit sim �
țul proprietății („De ce să n�am
lucrul meu?“) și așa am găsit
această Prophete Classic la mâna
a doua, cu ghidon ca din anii ’40,
care m�a terminat de cum m�am
urcat pe ea. Nu mă omor după
anvelopele bej, gândite să con�
trasteze cu vopseaua neagră (e o
bicicletă vintage), dar prietenul
cu care am fost mi�a spus că toate
componentele sunt de fir mă, 
că această bicicletă nem țească e 
un chilipir și că s�o iau. Bașca,

vânzătorul mi�a montat și un coș
în față (voiam și spațiu pentru
cumpărături).

Oricum, nepricepându�mă la
țoacle, singurul lucru la care 
m�am gândit când i�am citit nu�
mele a fost filmul lui Jacques Au�
diard Un profet/ Un prophète(2009).
Cum filmul mi�a plăcut foarte
mult, m�am gândit că poate fi un
semn bun pentru momentul ac�
tual, când totul e atât de incert și
viața pe care o aveam nu mai există.
Un fel de încurajare că lucrurile se
întâmplă așa cum trebuie și că tot
ce ne trebuie este răbdare. 

Filmele lui Jacques Audiard
au această calitate – sunt lipsite
de ostentație, iar temele mari sunt
servite parcă cu jenă, ascunse sub
povești bărbătești cu nervi și pumni

tari. În 2009, când am vă zut Un
profet la Cannes și i�am intervie�
vat pe urmă în voci de pes căruși
pe Audiard și pe inter preții Tahar
Rahim și Niels Arestrup, Audiard
era comparat cu Scorsese pentru
forța cu care impunea o poveste
de creștere pe fundalul unei rea �
lități sociale măcinate de conflicte
interetnice. La fel ca personajele
lui Scorsese, eroii lui Au diard se
mișcă între bine și rău și între rău
și bine fără că autorul să le dea cu
rigla peste degete. Cum viața e
locul unde învățăm, Malik, eroul
din Un profet, are nevoie doar de
timp ca să separe apele, dar la
ieșirea din închisoare (la finalul
filmului) nu ni se dă nici o ga ran �
ție că el va rămâne un om mai bun,
după cum nici noi nu prezentăm

vreo garanție. Malik a apucat să
ucidă și să se dezică de mentorul
lui (l�a ucis și pe el mai mult sau
mai puțin simbolic), dar pentru
Audiard important e ca lucrurile
să fie autentice. Nu suntem în�
geri, după cum nu suntem nici
demoni, iar viața e un bildungs �
roman continuu. Cui i�a plăcut
Un profet sigur îi va plăcea și
Starred Up (de David Mackenzie,
2013), care e din aceeași para�
digmă a vieții în recluziune care
face ca trauma care a adus eroul
în închisoare să fie purgată până
la urmă, când se va dovedi că în�
chisoarea a fost și un fel de pân�
tec pentru un nou început.

Ce legătură are asta cu noua
mea bicicletă second�hand o să
aflu, poate. Deocamdată aștept cu�
rierul cu antifurtul, casca de bici�
clist și coșul pentru portbagajul
din spate, ca să mă pot desfășura în
voie pe „marile bulevarde“ ale Si�
biului. Până acum am mers doar
prin cartier, cel mai tare fiind pe
lângă Cibin, unde se deschide spec�
taculos spațiul cu Dealul Gușteriței
și Munții Făgăraș pe fundal și de
unde aș putea decola într�o zi, chiar
dacă nu�l am pe ET în coș. Exact
senzația pe care o au copiii când ies
pe stradă și o iau brusc la goană,
țipând: „Să fugiiiim!“. SDC

IULIA BLAGA
FILM

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
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Scenarii fluide

Un profet/ 
Un prophète
de Jacques

Audiard
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